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PROCES-VERBAL nr. 87 

al ședinței ordinare 

din 24.10.2017, 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 8 membri ai Comisiei Electorale Centrale 

(lipsește dl Șarban Vladimir), 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 salut prezența la ședința Comisiei Electorale Centrale a participanților proiectului 

primei ediții a școlii electorale de week-end, lansate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală, la care sînt invitați să participe tinerii alegători, 

reprezentanții societății civile și a partidelor politice. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi, ce conține 12 puncte, și a oferit cuvîntul pentru întrebări și 

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 aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru referendumul local 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2.   Cu privire la aprobarea modelului invitației la votare pentru alegerile locale noi din data de 

19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3.   Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

Partidul Nostru în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Liberal  pentru participarea la  referendumul local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1181 din 

13 octombrie 2017 “Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, 

Ucraina” 
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6.     Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7.   Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8.   Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

9.   Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Șoldănești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

11.   Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul 

Ungheni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 12 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru referendumul local privind revocarea 

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

”În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f), art. 50 şi art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr. 

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

1. Se aprobă modelele următoarelor documente electorale pentru referendumul local 

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

a) certificatul pentru drept de vot (conform anexei nr. 1); 

b) invitaţia la votare (conform anexei nr. 2). 

2. 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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Anexa nr. 1 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1208 din 24 octombrie 2017 
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Anexa nr. 2 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1208 din 24 octombrie 2017 

 

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

lua cuvîntul la rubrica „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. 1208 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea modelului invitaţiei la votare pentru alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017”: 

”În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f) şi art. 50 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se aprobă modelul invitaţiei la votare pentru alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017 

(conform anexei). 

2. 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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Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1209 din 24 octombrie 2017 

 ” 
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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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1209 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Partidul Nostru în 

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

de 19 noiembrie 2017”:  

”La 17 octombrie 2017 Partidul Politic Partidul Nostru a depus un demers privind 

desemnarea dlui Buşuleac Mihail 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. 

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

Buşuleac Mihail. 

În temeiul art. 15, art. 18 şi art. 26 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 Buşuleac Mihail în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al 

Partidului Politic Partidul Nostru în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei 

electorale a alegerilor locale noi 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1210 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 persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal  pentru 

perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017”: 

”La 24 octombrie 2017 Partidul Liberal  a depus la Comisia Electorală Centrală un demers 

privind desemnarea dnei Maria Josanu în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier), 

pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea primarului general 

al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017. 
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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 Maria Josan în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) 

din partea Partidului Liberal, pentru perioada campaniei electorale a referendumul local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău, 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1211 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 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1181 din 13 octombrie 2017 “Cu privire la 

delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina””: 

”În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

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

precum şi acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei de a participa la conferința 

internațională cu tema ”Căile de îmbunătățire a sistemului de administrare a alegerilor”, care va 

avea loc în perioada 13-14 noiembrie curent la Kiev, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. La punctul 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1181 din 13 octombrie 2017 

“Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina”, cuvintele 

“Cristina  Angheli, șeful Direcției analiză și documentare” se substituie prin cuvintele “Liliana 

Voiticovschi, șeful Direcției financiar-economice”.   

 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1212 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 Gălești, raionul Strășeni”: 
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”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Baciu 

Nicolae ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gălești, raionul 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Gălești îi revine candidatului supleant Albu Eugenia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 2 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Baciu Nicolae ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gălești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Albu Eugenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Albu Eugenia 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1213 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie a consilierilor Șargu 

Natalia, Gorincioi Tatiana, Șoiliță Gheorghe și Șoiliță Aurelia aleși pe lista Partidului Democrat 

din Moldova în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni, 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 sătesc Negrești îi revin candidaților supleanți Chiru Ion, Zarea Pavel, 

Picicurov Diana și Balan Dumitru de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 9 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaților supleanți, Dorogan Iurie și Barbus Alexei, prin care aceștia refuză 

atribuirea mandatului de consilier,  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 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: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Șargu Natalia, 

Gorincioi Tatiana, Șoiliță Gheorghe și Șoiliță Aurelia aleși pe lista Partidului Democrat din 

Moldova în Consiliul sătesc Negrești.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni, 

candidaților supleanți Chiru Ion, Zarea Pavel, Picicurov Diana și Balan Dumitru de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Chiru Ion, Zarea Pavel, Picicurov Diana și Balan Dumitru 

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___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1214 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Gheorghe ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie 

Leancă” în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni, precum și declarația de consimțămînt a 

următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Scoreni îi revine candidatului supleant Schimbătoru Angela de pe 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 3 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Neamțu Gheorghe 

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

Consiliul sătesc Scoreni.  

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

candidatului supleant Schimbătoru Angela de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Schimbătoru Angela asupra obligaţiei de a respecta termenul 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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Președintele a 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. 1215 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Şoldăneşti”: 

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

Sergiu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul 

Şoldăneşti, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni îi revine candidatului supleant Suhalitca Lilia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti 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 Sinogaci Sergiu ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Găuzeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Şoldăneşti, 

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

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

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a 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. 1216 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia”: 

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

Ion ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Cealîc, 
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raionul Taraclia, 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 comunal Cealîc îi revine candidatului supleant Torlac Saveli de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia 

din 24 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Cîsa 

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

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Mironescu Ion ales 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Torlac Saveli de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Torlac Saveli 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1217 a fost aprobată cu votul majorității 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 sătesc Năpădeni, raionul Ungheni”: 

”La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Leva Silvia 

aleasă pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni. 

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Liberal s-a epuizat, a fost restabilit şirul 

descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine listei 

de candidați ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

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) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 26 şi 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 ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Leva Silvia aleasă pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Năpădeni. 

2. Se declară vacant un  mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Năpădeni, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei 

Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de 

pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a 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. 1218 a fost aprobată cu votul majorității 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 sătesc Copceac, UTA Găgăuzia”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Manolova 

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

Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia, și a primit 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 Copceac îi revine candidatului supleant Gaidarlî Ivan de pe lista 

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

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Manastîrlî Elena, Galațan Serghei și Copușciu Anna de pe lista aceluiași 

partid, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la 23 august 2016, iar 

demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie pe data de 9 

octombrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului sătesc Copceac 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. 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 Copceac. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Gaidarlî Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Gaidarlî Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Copceac 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. 

5. 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1219 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
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