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PROCES-VERBAL nr. 81 

al ședinței ordinare 

din 03.10.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei Electorale Centrale 

(lipsesc dnii Ciocan Iurie și Gurduza Sergiu), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă 

publicului.  

 

La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți la ședință. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 6 puncte și a oferit cuvîntul pentru întrebări și 

propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiectul ordinii de zi și l-a supus votului. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la constituirea unor circumscripții electorale  

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la lista partidelor şi altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 

19 noiembrie 2017 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la constituirea circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului local 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul 

Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 6 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

la ședință 
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1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Russu Alina - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

constituirea unor circumscripții electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 19 

noiembrie 2017”: 

”În vederea desfășurării alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul 

Chișinău; comunei Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, 

raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, 

comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul 

Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, stabilite pentru data de 19 noiembrie 2017 şi în 

temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 120 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se constituie circumscripțiile electorale de nivelul întîi pentru desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, 

comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul 

Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei  

Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, 

stabilite pentru data de 19 noiembrie 2017, după cum urmează: 

- circumscripția electorală orășenească Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău; 

- circumscripția electorală comunală Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni; 

- circumscripția electorală comunală Zîrnești nr. 7/37, raionul Cahul; 

- circumscripția electorală comunală Plopi nr. 8/19, raionul Cantemir; 

- circumscripția electorală comunală Ștefănești nr. 18/33, raionul Florești; 

- circumscripția electorală sătească Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni; 

- circumscripția electorală comunală Lăpușna nr. 20/21, raionul Hîncești; 

- circumscripția electorală comunală Sărăteni nr. 22/18, raionul Leova; 

- circumscripția electorală sătească Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni; 

- circumscripția electorală comunală Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești; 

2. Hotarele circumscripțiilor electorale vor corespunde hotarelor unităților administrativ-

teritoriale prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. 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 constatat lipsa întrebărilor la proiectul de hotărîre și a oferit cuvînt pentru propuneri 

la proiect.  

PROPUNERI: 

A. Volentir –  a propus completarea titlului de hotărîre cu sintagma: ”pentru organizarea alegerilor 

locale noi din data de 19 noiembrie 2017”. 

A. Russu – a acceptat propunerea dlui Volentir Andrei, în calitate de raportor. 

 

Președintele a constatat lipsa solicitărilor de a lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus 

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1144 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Russu Alina - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la lista 

partidelor şi altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la referendumul local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”: 

”Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1122 din 19 septembrie 2017, a fost 

stabilită data de 19 noiembrie 2017 pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău. Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, 

Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-

politice, în baza informației prezentate de Ministerul Justiției. Prin scrisoarea nr. 05/10830 din 29 

septembrie 2017, Ministerul Justiției a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a 

partidelor şi altor organizații social-politice. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se dă publicității, conform anexei, Lista partidelor şi altor organizații social-politice, 

înregistrate de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, care au dreptul să participe la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 

noiembrie 2017. 

2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1145 din 03 octombrie 2017 
 

LISTA  

partidelor şi altor organizații social-politice, înregistrate de Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova, care au dreptul să participe la referendumul local privind revocarea primarului general 

al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017  
 

1. Partidul Democrat din Moldova 

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova  

3. Partidul Politic  Partidul Agrar din Moldova 

4. Partidul Socialist  din Moldova 

5. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii” 

6. Partidul Popular Creştin Democrat 

7. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда” 

8. Partidul Liberal  

9. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 

10. Partidul Social Democrat  

11. Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” 

12. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

13. Partidul Politic „Șor”  

14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist  

15. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ 

16. Partidul politic Partidul Nostru 

17. Partidul Republican din Moldova 

18. Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” 

19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 

20. Partidul European 

21. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” 



4 
 

22. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” 

23. Partidul Conservator 

24. Partidul Naţional Liberal 

25. Partidul Mişcarea  „Acţiunea Europeană” 

26. Partidul Politic Pentru Neam și Țară 

27. Partidul Liberal Democrat din Moldova  

28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova              

29. Partidul „Patrioţii Moldovei”                                                    

30. Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 

31. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

33. Partidul Politic „Democraţia Acasă” 

34. Partidul Regiunilor din Moldova 

35. Partidul Popular Socialist din Moldova 

36. Partidul Acţiunea Democratică 

37. Partid Politic Partidul „RENAŞTERE” 

38. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 

39. Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” 

40. Partidul Politic „PATRIA” 

41. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” 

42. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 

43. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” 

44. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

45. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

” 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări raportorului pe marginea proiectului 

prezentat. 

 

ÎNTREBĂRI: 

A. Volentir – a întrebat dacă lista partidelor este prezentată în ordinea înregistrării acestora la 

Ministerul Justiției. 

A. Russu – a menționat că de fiecare dată cînd Comisia Electorală Centrală solicită actualizarea 

listei respective de la Ministerul Justiției, ultimul remite informația în conformitate cu  

înregistrarea partidelor politice în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. 

 

Președintele a anunțat absența dlui Șarban Vladimir de la ședință. Membri prezenți: 6. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propuneri la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1145 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Russu Alina - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

constituirea circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru organizarea și 

desfășurarea referendumului local”: 

”În vederea organizării și desfășurării referendumului local privind revocarea primarului 

general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 și în baza propunerii autorității 

publice locale, precum și în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 187 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se constituie circumscripția electorală municipală Chișinău nr. 1, pentru desfășurarea 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 

19 noiembrie 2017.  

2. Hotarele circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1 vor corespunde hotarelor 

unităţii administrativ-teritoriale municipale Chișinău, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 

decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu 

modificările și completările ulterioare.  

3. 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.” 

 

A. Russu – a adăugat că acțiunea respectivă de constituire a circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 se încadrează în programul calendaristic și nu este nevoie de alocarea resurselor 

financiare pentru realizarea acesteia. 

 

Președintele a anunțat absența dnei Ciubotaru Rodica de la ședință. Membri prezenți: 5. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1146 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Agrigoroae Veaceslav - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Calmîc 

Vitali ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul 

Anenii Noi, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi îi revine candidatului supleant Păvălachi Evghenii 

de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 

7 iulie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 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: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Calmîc Vitali ales pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Anenii Noi. 

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

candidatului supleant Păvălachi Evghenii de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Păvălachi Evghenii 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

Nu a fost  întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat proiectul de hotărîre. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Agrigoroae Veaceslav - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir, prin decizia nr.05/01 din 25 iulie 2017, a 

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

mandatul consilierului Negru Leonid ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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 sătesc Cîrpești îi revine candidatului supleant Negru Tatiana de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 

iunie 2015. 

Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că decizia privind ridicarea mandatului de 

consilier a fost adoptată la data de 25 iulie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului 

de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data de 26 septembrie 2017, fapt ce 

denotă nerespectarea de către secretarul Consiliului sătesc Cîrpești a termenului stabilit la pct. 30 

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) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25, pct. 29 și pct. 30 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 Cîrpești. 

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

candidatului supleant Negru Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cîrpești asupra necesităţii respectării 

termenului stabilit la pct. 30 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 anunțat prezența dnei Ciubotaru Rodica la ședință. Membri prezenți: 6. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1147 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Agrigoroae Veaceslav - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilierîn Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Andrei Ala 

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

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

supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Roșcani îi revine candidatului supleant Gherciu Fiodor de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni  din   2 

iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Sîrbu Chiril 

de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.  

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

pe data de 30 iunie 2017, iar la Comisie a parvenit în data de 27 septembrie 2017, astfel rezultă că 

secretarul Consiliului sătesc Roșcani 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), art. 133 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 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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Andrei Ala aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat Moldova în Consiliul sătesc Roșcani. 

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

candidatului supleant Gherciu Fiodor de pe lista Partidului Liberal Democrat Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Gherciu Fiodor asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Roșcani, dna Șugani Nina, asupra 

necesității 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.” 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1148 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

Ex.: Cristea Marcel 
Tel.: 022-232-258 


