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PROCES-VERBAL nr. 107 

al ședinței ordinare 

din 17.04.2018, ora 15:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a celor 9 membri ai Comisiei Electorale 

Centrale, după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

A. Russu – a informat membrii Comisiei Electorale Centrale că la ședință participă: 

- Postica Alexandru, reprezentant Promo-Lex, 

- Ceban Ilie, reprezentant PSRM. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 20 de puncte și a oferit cuvîntul pentru a fi puse 

întrebări sau a fi date propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

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

votului. 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale 

noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Politic „ȘOR”, la alegerile locale noi  din data de 20 mai 2018  

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Politic Platforma Demnitate și Adevăr, la alegerile locale noi  din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Democrat din Moldova, la alegerile locale noi  din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Pîrlița nr. 35/29, raionul Ungheni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Pîrlița, raionul Ungheni  din data de 20 mai 2018 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Vladimir Șarban 
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6. Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Volovița nr. 29/34, raionul Soroca, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca, din data de 20 mai 2018 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Vadim Filipov 

7. Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc , raionul Orhei din data de 20 mai 2018 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Andrei Volentir 

8. Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

sătești Nemțeni nr. 20/28 raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului satului Nemțeni, raionul Hîncești din data de 20 mai 2018 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Leușeni nr.20/22, raionul Hîncești pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești din data de 20 mai 2018 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1522 din 10 aprilie 2018 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemţeni nr. 

20/28, raionul Hînceşti” 

Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii 

Populare Chineze în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

12. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Băcioi, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăceni, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul Soroca 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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Ordinea de zi ce conține 20 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 

20 mai 2018”: 

”La 10 aprilie 2018, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a depus 

la Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea dlui Ceban Ilie în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ și dnei Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 

2018. 

La demers este anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice de către dl Ceban 

Ilie. 

În temeiul art. 15, art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea 

reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei   Electorale   Centrale nr.  383  din  12  decembrie  2006,   Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se confirmă dl Ceban Ilie în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 

2018. 

2. Se confirmă dna Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din 

partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei 

electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

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, 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1537 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „ ȘOR”, la 

alegerile locale noi  din data de 20 mai 2018”: 

”La 13 aprilie 2018, Partidul Politic „ȘOR” a depus la Comisia Electorală Centrală un 

demers privind desemnarea doamnei Nelli Parutenco în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 

2018. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se confirmă doamna Nelli Parutenco în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic „ȘOR”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1538 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Platforma 

Demnitate și Adevăr la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”: 

”La 17 aprilie 2018, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr a depus la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind desemnarea doamnei Cristina Jitari în calitate de persoană 

responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 

data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se confirmă doamna Cristina Jitari în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, pentru perioada campaniei 

electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1539 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din 

Moldova, la alegerile locale noi  din data de 20 mai 2018”: 

”La 13 aprilie 2018, Partidul Democrat din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală 

un demers privind desemnarea doamnei Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de 
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finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 

2018. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se confirmă doamna Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a 

alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1540 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pîrlița 

nr.35/29, raionul Ungheni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Pîrlița, raionul Ungheni, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de 

lucru al consiliului”: 

” În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Pîrlița nr.35/29, raionul Ungheni, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. 

(11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate 

cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, 

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

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent doamna Gorun Adela, 

președinta Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Pîrlița nr.35/29, raionul 

Ungheni, pentru perioada 17 aprilie – 22 mai 2018, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Pîrlița nr.35/29, raionul 

Ungheni, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 1 mai - 21 mai 2018, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Pârlița nr.35/29, raionul 

Ungheni, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru perioada 

17 aprilie  – 22 mai 2018, inclusiv. 

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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1541 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Filipov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Volovița 

nr. 29/34, raionul Soroca, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Volovița, raionul Soroca, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul 

de lucru al consiliului”: 

”În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Volovița nr. 29/34, raionul Soroca, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. 

(11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate 

cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, 

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

1. Se convoacă doamna Rusu Daniela, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul Soroca, pentru perioada 17 aprilie – 22 mai 2018, 

inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul 

Soroca, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 1 mai - 21 mai 2018, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul 

Soroca, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru perioada 

17 aprilie  – 22 mai 2018, inclusiv. 

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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1542 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Jora de 

Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului 

în aparatul de lucru al consiliului”: 

” În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 

alin. (11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral 
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de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 

2014, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se convoacă domnul Clipa Constantin, președintele Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, pentru perioada 17 

aprilie – 22 mai 2018, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, 

raionul Orhei, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 1 mai - 21 mai 2018, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, 

raionul Orhei, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru perioada 

17 aprilie  – 22 mai 2018, inclusiv. 

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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1543 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nemțeni 

nr.20/28, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

satului Nemțeni, raionul Hîncești, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de 

lucru al consiliului”: 

”În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești 

Nemțeni nr.20/28, raionul Hîncești, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. 

(11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate 

cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, 

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

1. Se convoacă domnul Morozan Aureliu, vicepreședintele Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale sătești Nemțeni nr.20/28, raionul Hîncești, pentru perioada 17 aprilie – 

22 mai 2018, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemțeni nr.20/28, raionul 

Hîncești, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru perioada 

17 aprilie  – 22 mai 2018, inclusiv. 

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, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1544 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Leușeni 

nr. 20/22, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Leușeni, raionul Hîncești, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul 

de lucru al consiliului”: 

”În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. 

(11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate 

cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, 

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

1. Se convoacă doamna Gheorghiu Tatiana, președinta Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești, pentru perioada 17 aprilie 

– 22 mai 2018, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul 

Hîncești, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru perioada 

17 aprilie  – 22 mai 2018, inclusiv. 

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, 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1545 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1522 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti””: 

”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 13 aprilie 2018, 

Partidul Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Ghiţu Mircea, înaintat de 

Partidul Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției 

electorale sătești Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti, în legătură cu depunerea cererii de demisie 

de către acesta, cu o altă candidatură – a doamnei Pleşca Ecaterina.  
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În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1522 din 10 aprilie 2018 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemţeni nr. 20/28, 

raionul Hînceşti” se modifică, după cum urmează:    

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti, domnul Ghiţu Mircea, înaintat de Partidul Democrat din 

Moldova;   

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti, doamna Pleşca Ecaterina – pedagog, din partea Partidului 

Democrat din Moldova.   

2. 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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1546 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze în 

Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități 

din data de 20 mai 2018”: 

”Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator 

internaţional, în vederea monitorizării alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele 

localități din data de 20 mai 2018.   

În temeiul art. 18 şi art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu  pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Mingzheng Jiang (cetăţean al 

Republicii Populare Chineze, paşaport nr. ________), în vederea monitorizării alegerilor locale 

noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018, din partea Ambasadei 

Republicii Populare Chineze în Republica Moldova.    

2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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, cu respectarea prevederilor 

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.” 
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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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1547 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

”La Comisia Electorală Centrală a fost depusă cererea de demisie a consilierului Vătămanu 

Chiril ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Băcioi, municipiul 

Chişinău. 

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 Vătămanu Chiril ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Băcioi. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul 

Chişinău. 

3. Secretarul Consiliului comunal Băcioi, municipiul Chişinău, în termen de zece zile, va 

transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului 

candidat supleant de pe lista Partidului 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 constatat lipsa de la ședință a dlui Vasile Gafton (Membri prezenți – 8) 

 

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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1548 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăceni, raionul Cahul”: 

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

Tatiana aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal 

Burlăceni, 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 comunal Burlăceni îi revine candidatului supleant Nedelco Vasili de pe 
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lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul 

din 25 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 8 

februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 23 martie 2018, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului comunal Burlăceni 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. 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 Anghelceva Tatiana aleasă 

pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Burlăceni.  

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

candidatului supleant Nedelco Vasili de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Nedelco Vasili asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Burlăceni, doamna Carpenco Lida, 

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.” 

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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1549 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul”: 

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

Savelie ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Văleni, 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 Văleni îi revine candidatului supleant Zgherea Vasile de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul de deces al candidatului supleant 

Vlas Atanasie 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 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 
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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 Zgherea Savelie ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Văleni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul, candidatului 

supleant Zgherea Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Zgherea Vasile 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1550 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia”: 

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

Cramcianinov Stanislav ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul 

raional Cimișlia, 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 Cimișlia îi revine candidatului supleant Gîlca Elizaveta de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia 

din 3 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți 

Sibova Inga și Chiperco Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova  prin 

care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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 Cramcianinov Stanislav ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Cimișlia.  

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

Gîlca Elizaveta de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Gîlca Elizaveta 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. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1551 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița”: 

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

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Ocnița, precum și 

declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Ocnița îi revine candidatului supleant Cotova Svetlana de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocnița din 28 

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 Cazac Iulia aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Ocnița.           

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

Cotova Svetlana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cotova Svetlana 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1552 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

17. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Vasile ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” 

în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului 

de consilier următorului candidat supleant.  
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Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Piatra îi revine candidatului supleant Garabajiu Victor de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația 

candidatului supleant Negruța Elena de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă” prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier, precum și 

de adeverinţa primăriei privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Crețu Elizaveta de pe 

lista aceleiași formațiuni politice. 

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

pe data de 10 ianuarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 28 martie 2018, astfel rezultă că 

secretarul Consiliului comunal Piatra 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 Colesnic Vasile ales pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul  

comunal Piatra.           

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

supleant Garabajiu Victor de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din 

Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Garabajiu Victor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Piatra, doamna Meșcoi Olga, 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.” 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1553 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

18. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 1/10 din 28 februarie 

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

consiliului, mandatul consilierului Ungureanu Mihail ales pe lista Partidului Democrat din 

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

restabilește şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi 

revine listei de candidați ai Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova. 

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

de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi îi revine candidatului supleant Crucieru Vasile 

de pe lista Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrile 

Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie și 18 decembrie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (9), (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 comunal Iezărenii Vechi. 

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

candidatului supleant Crucieru Vasile de pe lista Partidului Politic Partidul Popular din Republica 

Moldova.   

3. Se preavizează consilierul Crucieru Vasile 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. 

 

ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei 

Consiliul comunal Iezărenii Vechi 11 mandate 

șirul descrescător restabilit – 17 aprilie  2018, atribuit mandatul de consilier Partidului Politic 

Partidul Popular din Republica Moldova (48).” 

 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Nr. 

d/0 

PDM PP PSRM PLDM PPRM 

1.  427 164 64 48 

2.  213,5 82,7 32 24 

3.  142,33 54,66 21,3 16 

4.  106,75 41 16 12 

5.  85,4 32,8 12,8 9,6 

6.  71,16 27,33 10,6 8 

7.  61 23,42 9,1 6,85 

8.  53,37 20,5 8 6 

9.  47,44 18,22 7,11 5,33 

10.  42,7 16,4 6,4 4,8 

11.  38,81 14,9 5,81 4,36 



16 
 

 

Hotărîrea nr. 1554 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

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 Dărcăuți, raionul Soroca”: 

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

Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul 

Soroca, 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 Dărcăuți îi revine candidatului supleant Scripnic Serghei de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 22 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 Strechii Victor ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Dărcăuți. 

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

candidatului supleant Scripnic Serghei de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Scripnic Serghei 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1555 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

20. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești, prin decizia nr. 1/1 din 27 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Țurcan Vasile ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 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 Inești îi revine candidatului supleant Bunduchi Mihail de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Telenești din 24 iunie 2015.  
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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 Inești. 

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

candidatului supleant Bunduchi Mihail de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Bunduchi Mihail 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 constatat lipsa de la ședință a dnei Rodica Ciubotaru (Membri prezenți – 7) 

 

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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1556 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

 


