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PROCES-VERBAL nr. 86 

al ședinței ordinare 

din 20.10.2017, ora 13:00 

 

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 Gafton Vasile și Șarban Vladimir), 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 15 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 stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul 

Hîncești 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul 

Soroca 

Raportor: Alina Russu 

3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 

19/10, raionul Glodeni” 

Raportor: Alina Russu 

4. 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 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Polititc „Partidul Nostru”, din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni 
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul 

Dondușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Edineț 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Fălești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Hîncești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 15 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești”: 

”Prin decizia nr. 05/02 din 25 septembrie 2017, Consiliul comunal Leușeni, raionul 

Hîncești, a luat act de demisia primarului Buță Octavian. 

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) şi art. 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale 

noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Leușeni, raionul Hîncești. 

2. Se stabileşte pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Leușeni, raionul Hîncești. 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1193 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 stabilirea 

datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca”: 

”Prin decizia nr. 6/1 din 18 septembrie 2017, Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca, 

a luat act de demisia primarului Maxim Lilian. 

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) şi art. 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale 

noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Volovița, raionul Soroca. 

2. Se stabilește pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Volovița, raionul Soroca.  

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 oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări raportorului pe marginea proiectului 

prezentat. 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – s-a interesat despre apartenența politică a primarului ce a demisionat. 

A. Russu – a precizat că nu a examinat subiectul respectiv prin prisma acestui aspect și respectiv, 

nu cunoaște apartenența politică a primarului ce a demisionat. A adăugat că toți candidații pot, în 

condiții egale, să participe în campania electorală pentru alegerile locale noi din primăvara anului 

2018.  

 

Președintele a solicitat propuneri la proiectul de hotărîre prezentat. 

PROPUNERI: 

S. Gurduza – a propus ca în proiectele de hotărîri să se indice din partea cărui partid a fost 

desemnat primarul care demisionează sau să se indice dacă a fost candidat independent. A făcut 

trimitere la faptul că în cazul în care se declară vacanța mandatului de consilier local se indică 

apartenența sa politică. 

A. Russu - a atras atenția că în decizia Consiliului comunal Volovița nu este specificat din partea 

cărui partid primarul respectiv a candidat. Suplimentar a adăugat că proiectele similare anterioare, 

adică cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor, au avut aceeași structură 

redacțională.  

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza Sergiu de a se indica în prima frază din 

proiectul de hotărîre apartenența politică a dlui Maxim Lilian. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____2____, Contra ____3____, Abținere___2___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiectul de hotărîre și a oferit cuvînt la rubrica 

„Dezbateri”.  

 

S. Gurduza – a spus că a intervenit la subiectul de mai sus pe motiv că i s-a părut straniu că în 

ordinea de zi sunt 2 proiecte de hotărîri asemănătoare care au la bază demisia a 2 primari, care au 
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candidat la alegerile locale din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. I se pare straniu 

că în ambele proiecte de hotărîri s-a omis faptul că ambii au aceeași apartenență politică. Propune 

ca pe viitor în partea descriptivă a proiectelor de hotărîri asemănătoare să se includă apartenența 

politică a primarilor care au demisionat. I se pare logic cunoașterea acestor momente specifice, 

mai ales cînd doar din partea unui partid demisionează primari.  

A. Russu – s-a referit la recomandarea Consiliului Europei privind fenomenul de nomadism 

politic, atunci cînd primarii sau alți aleși, fiind desemnați de către unele partide pentru a participa 

la scrutinul electoral, își schimbă apartenența politică sau să devină independenți pe parcurs. A 

îndemnat membrii Comisiei Electorale Centrale să susțină proiectul de hotărîre în redacția 

raportorului. Suplimentar, a amintit că și în prezent Comisia Electorală Centrală se află în perioada 

electorală, întrucît în 10 localități urmează să aibă loc alegeri locale noi, iar pînă în prezent, în 

proiectele de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale nu a fost menționată apartenența politică a 

primarilor care din anumite motive au demisionat. A spus că pe viitor, dacă va apărea necesitatea 

unei redacții diferite de cea propusă, se va discuta acest aspect în procesul de elaborarea a acestora. 

A. Volentir – a menționat că indicarea apartenenței politice a primarilor demisionari nu este 

relevantă. A spus că în cazul consilierilor locali se indică apartenența politică din motivul 

determinării cărui partid îi revine mandatul vacant de consilier local, iar primarii sunt aleși 

nominal, și nu pe liste de partid, fiind desemnați de partide sau de grupuri de inițiativă a cetățenilor. 

A menționat că din momentul alegerii primarului, acesta este în serviciul colectivității locale 

conform Legii nr. 436 privind administrația publică locală și este autoritatea executivă a consiliului 

local, de aceea, din momentul alegerii primarului apartenența sa politică este absolut irelevantă. A 

atras atenția că la demisia primarului vacanța funcției sale se completează printr-un alt scrutin 

electoral și atunci nu mai contează apartenența sa politică. Consideră că Comisia Electorală 

Centrală trebuie să continue elaborarea proiectelor de hotărîri asemănătoare în aceeași redacție. 

I. Ciocan – a propus ca acest subiect să fie supus votului. A adăugat retoric că scopul de a se 

pronunța denumirea unui partid în ședința Comisiei Electorale Centrale, fără costuri,  a fost atins.  

 

 

Președintele a constatat lipsa altor solicitări 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. 1194 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Russu Alina - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni”: 

”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 20 octombrie 2017, 

Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, solicită Comisiei înlocuirea doamnei Șevciuc 

Galina, înaintată de consiliul local pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției 

electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni, în legătură cu depunerea cererii de 

demisie de către aceasta, cu o altă candidatură – a doamnei Mereuța Nineli.  

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 33 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. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 

19/10, raionul Glodeni” se modifică, după cum urmează:    

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni, doamna Șevciuc Galina, înaintată de Consiliul sătesc 

Fundurii Noi;   

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni,  doamna Mereuța Nineli – contabil, din partea Consiliului 

sătesc Fundurii Noi.   

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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1195 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - 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 

19 noiembrie 2017”: 

”La 18 octombrie 2017 Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a 

depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea dlui Fomov Nicolae 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 19 

noiembrie 2017. 

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

Fomov Nicolae. 

În temeiul art. 15, art. 18, art. 26 şi art. 38 alin. (2) 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 concurenţilor 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 Fomov Nicolae în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data 

de 19 noiembrie 2017. 

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 19 noiembrie 2017. 

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.” 
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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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1196 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

Nostru”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 

2017”: 

”La 17 octombrie 2017 Partidul Politic „Partidul Nostru” a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind desemnarea dnei Natalia Băleanu în calitate de persoană responsabilă 

de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 

noiembrie 2017. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 38 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 dna Natalia Băleanu în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, pentru perioada campaniei electorale a 

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, comuna Ghiliceni, 

raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017.  

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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1197 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul, prin decizia nr. 08/04 din 14 iulie 2017, a 

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

mandatul consilierului Onuța Igor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul comunal  Cucoara  îi revine candidatului supleant Cocîrța Lidia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015.  
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Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 14 iulie 

2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit 

la Comisie la 26 septembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal Cucoara nu a 

respectat termenul 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. 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara. 

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

candidatului supleant Cocîrța Lidia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cocîrța Lidia  asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Cucoara, raionul Cahul, 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.” 

 

Președintele a anunțat absența dlui Volentir Andrei de 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1198 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căinari, raionul Căuşeni”: 

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

Victoria aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc 

Căinari, raionul Căuşeni, 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 orăşenesc Căinari îi revine candidatului supleant Lutonin Alexandr de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Căuşeni din 26 iunie 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 ş t e: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Timuş Victoria aleasă 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Căinari. 

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

candidatului supleant Lutonin Alexandr de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Lutonin Alexandr 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1199 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Railean Angela 

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

Criuleni. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni îi revine candidatului supleant Corcodel Maria de pe lista 

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

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Saratean 

Anatolie, Perciuleac Pavel și Cristea Natalia de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 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 Cimișeni. 

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

candidatului supleant Corcodel Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova 

3. Se preavizează consilierul Corcodel Maria 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.” 
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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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1200 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni, prin decizia nr. 8/18 din 30 august 

2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Lipețcaia Natalia aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formațiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni îi revine candidatului supleant Rotaru Svetlana de 

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

Judecătoriei Dondușeni din 26 iunie 2015. 

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) 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni. 

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

candidatului supleant Rotaru Svetlana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Rotaru Svetlana 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 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1201 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Pînzari Valeriu ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț. Totodată, la Comisie au 
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parvenit cererile de demisie ale consilierilor din același consiliu, Fărîmă Grigore ales pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Cerempei Viorel ales pe lista Partidului 

Liberal, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați 

supleanți. 

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

consilier în Consiliul comunal Burlănești le revin candidaților supleanți Bortă Liviu și Donțu Ion de 

pe lista Partidului Liberal și Șoric Marin de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din 8 iulie 2015. La 

atribuirea mandatului ce îi revine Partidului Liberal s-a ținut cont de declarația candidatului supleant 

Topală Leopold, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la 24 martie 2017, iar 

demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie pe data de 10 octombrie 

2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului comunal Burlănești nu a respectat termenul stabilit la 

pct. 20 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 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și 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, 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 ș t e: 

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

2. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Fărîmă Grigore ales pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Cerempei Viorel ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Burlănești. 

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț, 

candidaților supleanți Bortă Liviu și Donțu Ion de pe lista Partidului Liberal și Șoric Marin de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

4. Se preavizează consilierii Bortă Liviu, Donțu Ion și Șoric Marin asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
5. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Burlănești asupra necesității respectării 

termenului stabilit la pct. 20 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. 

6. 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1202 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 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Grosu Elena 
aleasă pe lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Făleşti, raionul Făleşti, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti îi revine candidatului supleant Ghervas Vitalie de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 22 iunie 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: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Grosu Elena aleasă 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Făleşti. 

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

candidatului supleant Ghervas Vitalie de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Ghervas Vitalie 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1203 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, raionul Făleşti”: 

”Consiliul comunal Taxobeni, raionul Făleşti, prin decizia nr. 05/02 din 18 septembrie 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Rudnic Nina aleasă pe lista Partidului 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 comunal Taxobeni, raionul Făleşti, îi revine candidatului supleant Bunciuc 

Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti, 

din 23 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 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 Taxobeni, raionul 

Făleşti. 

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

candidatului supleant Bunciuc Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Bunciuc 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.” 

 



12 
 

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___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1204 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Floreşti”: 

”Consiliul raional Floreşti, prin decizia nr. 06/20 din 14 septembrie 2017, a ridicat, în 

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

consilierului Cărbune Vasile 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 raional Floreşti îi revine candidatului supleant Moroşanu Serghei de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti, din 

23 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 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 raional Floreşti. 

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

Moroşanu Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Moroşanu 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1205 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești”: 

”Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, prin decizia nr. 06/26.1 din 25 august 

2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Macari Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.    
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În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Cărpineni îi revine candidatului supleant Mîrza Valeriu de pe 

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

2015.  

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) 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni. 

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

candidatului supleant Mîrza Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Mîrza Valeriu 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 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1206 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni”: 

”Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 5/1 din 8 septembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Volohov Iurii 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 comunal Răzeni îi revine candidatului supleant Cerbușca Dora de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 26 

iunie 2015. 

 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) 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 Răzeni. 

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

candidatului supleant Cerbușca Dora de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cerbușca Dora 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.” 
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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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1207 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
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