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PROCES-VERBAL nr. 94 

al ședinței ordinare 

din 28.11.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 6 membri ai Comisiei Electorale Centrale 

(lipsesc dnii Gafton Vasile, Gurduza Sergiu 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 8 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 dizolvarea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

nr. 1 și a birourilor electorale ale secțiilor de votare 

Raportor: Russu Alina 

2. Cu  privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a 

alegerilor locale noi pentru desfășurarea turului al doilea de scrutin în data de 3 decembrie 2017,  la 

situația din 24 noiembrie 2017 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

3. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Strasbourg, Republica 

Franceză 

Raportor: Russu Alina 

4. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

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

Nisporeni 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

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

Ungheni 

Raportor: Ciubotaru Rodica 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 8  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 dizolvarea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 şi a birourilor electorale ale 

secţiilor de votare”: 

”Prin Hotărîrea nr. 1122 din 19 septembrie 2017, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 

19 noiembrie 2017 pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chişinău. În vederea organizării şi desfăşurării referendumului local, au fost constituite 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 şi 307 birouri electorale ale 

secţiilor de votare, dintre care 5 birouri din orașul Sîngera, municipiul Chișinău, au asigurat și 

desfășurarea alegerilor locale noi. În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, 

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi a procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală a 

totalizat şi a adus la cunoştinţă publică rezultatul final al referendumului. 

Întrucît în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, urmează să se desfășoare al doilea tur de 

scrutin, birourile electorale își vor continua activitatea.  

În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 34 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 și 302 birouri 

electorale ale secţiilor de votare, constituite în vederea organizării și desfășurării referendumului local 

din 19 noiembrie 2017, îşi încetează activitatea şi se consideră dizolvate. 

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___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1283 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 
rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin 

și votarea repetată din cadrul alegerilor locale noi, fixate pentru data de 3 decembrie 2017, la situația din 

24 noiembrie 2017”: 

”Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1272 din 22 noiembrie 2017 „Cu privire la 

stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități”, a fost fixat pentru 

data de 3 decembrie 2017 turul al doilea de scrutin în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, și comuna 

Berlinți, raionul Briceni, iar prin hotarîrea nr.1273 „Cu privire la declararea alegerilor nevalabile și 

efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești” s-a stabilit, de 

asemenea, data de 3 decembrie 2017 pentru votarea repetată în comuna Lăpușna, raionul Hîncești. 
În conformitate cu hotărîrea  nr.1272, la turul al doilea de scrutin vor participa candidații din partea 

Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidului Democrat din Moldova. La 

votarea repetată pentru alegerea primarului comunei Lăpușna va participa același candidat înregistrat 

inițial, din partea Partidului Democrat din Moldova. 

Potrivit pct. 36 al Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare  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, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 

382 alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali prezintă periodic rapoarte privind veniturile și 

cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind 

finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 

2015. Astfel, conform Programului calendaristic, concurenții electorali urmau să prezinte rapoartele 

privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la situația din 24 noiembrie curent. 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Democrat din Moldova 

au prezentat rapoartele financiare respective. 

În urma verificării acestora sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de 

întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți electorali, care și-au deschis contul „Fond 

electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. 

În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 382 din Codul electoral și cu 

prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania 

electorală pentru turul al doilea de scrutin și votarea repetată din cadrul alegerilor locale noi, fixate pentru 

data de 3 decembrie 2017, depuse de concurenții electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” și Partidul Democrat din Moldova  (datele generalizate din rapoarte se anexează). 

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. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. ____din 28 noiembrie 2017 

 

” 

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. 1284 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 delegarea 

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Strasbourg, Republica Franceză”: 

” 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 

Direcției generale pentru programe a Consiliului Europei (CoE) și a Reprezentanței Permanente a 

Republicii Moldova pe lîngă CoE de a participa la evenimentul Open Day Moldova, care va avea loc 

la data de 4 decembrie curent la Strasbourg, Republica Franceză, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se deleagă, pentru perioada 4-5 decembrie 2017, doamna Alina Russu, președintele 

Comisiei Electorale Centrale, și domnul Iurie Ciocan, membrul Comisiei, pentru participare la 

evenimentul Open Day Moldova, care va avea loc la data de 4 decembrie curent la Strasbourg, 

Republica Franceză.  

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport, cazare și diurna.   

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 17 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

24 noiembrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  24 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de       

24 

noiembrie 

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

108,50 0,00 35,00 73,50 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
99,70 4950,00 5040,00 9,70 
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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 și a solicitat propuneri la proiectul de hotărîre. 

I. Ciocan – s-a adresat membrilor Comisiei Electorale Centrale cu solicitarea de a fi înlocuit, la dorința 

altor colegi, în cadrul acestei deplasări, specificînd că va ceda locul său în delegație în favoarea 

colegului care manifestă dorință de a participa, motivînd că are suprapuneri în agenda de activitate. 

A. Russu – a concretizat dacă dl Ciocan are o propunere concretă a unei candidaturi sau se interesează 

despre disponibilitatea colegilor de a participa în cadrul acestei deplasări. 

I. Ciocan – a afirmat că nu cunoaște agendele colegilor și din acest motiv s-a adresat cu această 

solicitare în cadrul ședinței Comisiei. 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să propună candidatura care l-ar putea înlocui pe dl Ciocan 

în cadrul deplasării. 

 

Președintele a constat lipsa propunerilor asupra candidaturii care l-ar putea înlocui pe dl Ciocan în 

cadrul deplasării. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiectul de hotărîre și a 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. 1285 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie depuse de consilierul 

independent, Panfilii Alexandru, și consilierul din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

Gavriliuc Alexandru,  aleși în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți. 

Întrucît și-a dat demisia un consilier independent, se restabilește şirul descrescător. După 

restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați ai 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

consilier în Consiliul comunal Ciorescu le revin candidaților supleanți Pădure Violeta și Zolotoriov 

Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Rîșcani, municipiul Chișinău din 2 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin.(10) și 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. 27 și pct. 29 din 
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Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

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

h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent, Panfilii Alexandru, 

și al consilierului din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, Gavriliuc Alexandru, aleși  în 

Consiliul comunal Ciorescu.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău, 

candidaților supleanți Pădure Violeta și Zolotoriov Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierii Pădure Violeta și Zolotoriov Gheorghe asupra obligaţiei de a 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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Șirul descrescător restabilit în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău 
  

Nr.ord PLDM- 1311 PP „PSRM”- 624 PL- 403 Consilier independent 

Panfilii Alexandru - 

135 

PCRM- 126 PDM- 114 PNL- 79 

1.  1311 624 403 135 126 114 79 

2.  655,5 312 201,5  63 57 39,5 

3.  437 208 134,33  42 38 26,33 

4.  327,75 156 100,75  31,5 28,5 19,75 

5.  262,2 124,8 80,60  25,2 22,8 15,8 

6.  218,5 104 67,17  21 19 13,16 

7.  187,29 89,14 57,57  18 16,28 11,28 

8.  163,87 78 50,37  15,75 14,25 9,87 

9.  145,67 69,33 44,8  14 12,67 8,78 

10.  131,10 62,40 40,3  12,60 11,40 7,9 

11.  119,18 56,73 36,6  11,45 10,36 7,18 

12.  109,29 52 33,58  10,5 9,5 8,58 

13.  100,85 48 31  9,69 8,77 6,08 

14.  93,64 44,57 28,78  9 8,14 5,64 

15.  87,4 41,6 26,87  8,4 7,6 5,27 

16.  81,94 39 25,19  7,87 7,12 4,94 

17.  67,12 36,71 23,7  7,41 6,70 4,65 

” 
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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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1286 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni”: 

”Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 5/2 din 27 octombrie 

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

consiliului, mandatul consilierului Bulicanu Gheorghii ales pe lista Partidului Liberal. 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 Boldurești îi revine candidatului supleant Dobroviceanu Maria 

de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 23 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 Boldurești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Dobroviceanu Maria de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Dobroviceanu Maria 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 întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1287 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni”: 

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

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Șișcani, raionul 

Nisporeni, 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 Șișcani îi revine candidatului supleant Fodor Eugenia de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din                        

19 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 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 Crețu Petru ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Șișcani.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Fodor Eugenia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Fodor 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1288 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni” 

”Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni, prin decizia nr. 06/09 din 20 octombrie 2017, 

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

mandatul consilierului Rebeja Mihail 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 Rădeni îi revine candidatului supleant Luchian Ana de pe lista 

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

30 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Chiperi 

Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care acesta refuză atribuirea 

mandatului de consilier. 
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 În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 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 Rădeni. 

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

candidatului supleant Luchian Ana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Luchian Ana 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 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. 1289 a fost aprobată cu votul unanim al 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 comunal Mănoilești, raionul Ungheni”: 

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

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni, 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 Mănoilești îi revine candidatului supleant Bostan Maria de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 25 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 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 Popa Alexei ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Mănoilești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Bostan Maria de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Bostan Maria 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1290 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Cristea Marcel 

Tel.: 022-232-258 


