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PROCES-VERBAL nr. 104 

al ședinței ordinare 

din 30.03.2018, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența a 8 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul procesului-

verbal. De la ședință este absent dl Vasile Gafton. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 24 de subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări 

și să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

nr. 1 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

2. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3. Cu privire la stabilirea plafonului  general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali 

la  alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la aprobarea unor modele de documente electorale pentru alegerile locale noi din data 

de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-

a doua ediție a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral și la conferința 

internațională, care vor avea loc în România 

Raportor: Alina Russu 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Mărcăuți, raionul Briceni  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgdăcești, raionul Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

22. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul 

Șoldănești 
Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului ordinea de zi anunțată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 24 de subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 5 din Programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 

data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie 

2018, şi în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h) din Codul electoral nr. 1381-

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

  

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Chişinău nr. 1 după cum urmează:      

- Babin Ina - jurist, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Cîrnaţ Andrei - politolog, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Cobzarenco Viorica - jurist, din Registrul funcţionarilor electorali; 

-  Harmaniuc Petru - jurist, din partea Judecătoriei Chişinău; 
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- Miron Vitalie 
- jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Panico Carolina - jurist, din Registrul funcţionarilor electorali; 

- Tizu Svetlana - jurist, din partea Judecătoriei Chişinău; 

- Vizir Irina - jurist, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

- Zubac Vadim - jurist, din partea Partidului Liberal; 
 

3. Secretarul Consiliului municipal Chişinău va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secţiile de votare şi, pînă la 24 

aprilie 2018, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 6 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare 8 persoane din componenţa sa, precum și spre aprobare 

statul de personal al aparatului acestuia. 

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral va adopta, 

pînă la 1 mai 2018, hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a 

cîte o persoană din componența acestora. 

8. 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 solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1486 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 5 din Programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 

data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie 

2018, şi în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h) din Codul electoral nr. 1381-

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Bălți nr. 2 după cum urmează:      

- Balan Vitalie jurist, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Diaconu Liliana jurist, din partea Partidului Liberal; 
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- Mozgovoi Igor jurist, din partea Judecătoriei Bălți; 

- Paciurca Iulian 
jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Pușcaș Viorel jurist, din partea Judecătoriei Bălți; 

- Revețchi Daniela jurist, din Registrul funcționarilor electorali; 

-  Savciuc Olga jurist, din partea Consiliului municipal Bălți; 

- Semențul Vladimir inginer, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova 

- Serdiuc Irina 
master în administrație publică locală, din partea Consiliului municipal 

Bălți: 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălți va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secţiile de votare şi, pînă la 24 

aprilie 2018, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 6 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare 3 persoane din componenţa sa, precum și spre aprobare 

statul de personal al aparatului acestuia. 

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral va adopta, 

pînă la 1 mai 2018, hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a 

cîte o persoană din componența acestora. 

8. 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 solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

 REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___8_____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1487a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al 

concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”:  

 

„Potrivit prevedrilor art.41 alin.(2) lit.d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor 

financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de 

către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de 

alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile.  

Drept bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie 

pentru anul precedent anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu 

respectiv. Conform datelor Biroului Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 

2017 constituie 5697.10 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este de 28,49 lei.  
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În conformitate cu art.18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr.1381-XIII 

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

 

1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al 

concurentului electoral, la alegerile locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului 

Chişinău, ale primarilor municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, 

raionul Hînceşti, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei 

Pîrliţa, raionul Ungheni, din data de 20 mai 2018, pornind de la normativul de 28,49 lei pentru un 

alegător: 

- municipiul Chișinău - 28,49 lei x 632687 alegatori =    18 025 252,63lei; 

- municipiul Bălţi        - 28,49 lei x 105340 alegatori =   3 001 136,60 lei; 

- comuna Leuşeni, raionul Hînceşti - 28,49 lei x 1858 alegatori = 52 934,42 lei; 

- satul Nemţeni, raionul Hînceşti        - 28,49 lei x 1489 alegatori = 42 421,61 lei; 

- comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei -28,49 lei x 3282 alegatori = 93 504,18 lei; 

- comuna Voloviţa, raionul Soroca         -28,49 lei x 1646 = 46 894,54 lei; 

- comuna Pîrliţa, raionul Ungheni           - 28,49 lei x 4376 alegatori = 124 672,24 lei; 

2. Se pune în sarcina consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale municipale, 

comunale și sătești informarea concurenţilor electorali despre mărimea plafonului mijloacelor 

financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral aprobat.  

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1488 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi din data de 

20 mai 2018”:  

 

„În temeiul art.18 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Se stabileşte cuantumul creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile 

locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, ale primarilor municipiului 

Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Jora de Mijloc, 

raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, din data de 20 

mai 2018: 

- pentru fiecare  partid, organizaţie social-politică, bloc electoral: 25 000,00 lei;  

- pentru fiecare candidat independent: 5 000,00 lei. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
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Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1489 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

unor modele de documente electorale pentru  alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. f), art. 55 și art. 58 alin. (5) 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 alegerile locale noi din 

data de 20 mai 2018: 

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

b) invitația 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.” 

 

Anexa nr. 1 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1490 din 30 martie 2018 
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Anexa nr.2 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1490 din 30 martie 2018 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  
 

ÎNTREBĂRI ȘI PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a propus ca în invitație să fie indicat și singularul substantivului „numerele”. 

Propunerea a fost acceptată de către raportor. 
 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr.1490 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a doua ediție 

a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral și la conferința internațională, care vor 

avea loc în România”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, 

Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012 şi acceptînd invitația Autorității 

Electorale Permanente din România de a participa la cea de-a doua ediție a dezbaterilor științifice ale 

experților din domeniul electoral ”Egalitatea sufragiului”, în perioada 03 – 04 mai 2018 și la 

conferința internațională ”Alegeri libere, parlamente și consolidarea națiunii”, în perioada 05 – 06 

mai 2018, care vor avea loc la Sinaia, România, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Se deleagă, pentru perioada 02 - 07 mai 2018, domnul Vladimir Șarban, membrul Comisiei 

Electorale Centrale, şi doamna Viorica Zaharia, consultant al Direcției analiză și documentare,  pentru 

participare la cea de-a doua ediție a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral 

”Egalitatea sufragiului”, în perioada 03 - 04 mai 2018 și conferința internațională ”Alegeri libere, 

parlamente și consolidarea națiunii”, în perioada 05 – 06 mai 2018, care vor avea loc la Sinaia, 

România. 

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport şi diurnă conform legislației 

în vigoare, iar cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de către organizatori.  

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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1491 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Șaric Oleg 

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Bălți, precum și documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Politic Partidul Nostru s-a epuizat, se 

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

revine listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova. 

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

de consilier în Consiliul municipal Bălți îi revine candidatului supleant Zagrudnaia Ludmila de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Bălți din 29 iunie 

2015.  
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (9) și (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. 26 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Șaric Oleg ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Bălți. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălți candidatului supleant 

Zagrudnaia Ludmila de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Zagrudnaia Ludmila 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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ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului municipal Bălţi 

 

 PPPN PCRM PSRM 
BE 

PPEM-IL 
PDM PLDM PL PSM PPPPRM 

Filipp 

Aureliu - CI 

Ungureanu 

Ivan - CI 
PPCN-M PPPR 

1. 32541 4565 2993 2407 2013 1889 1244 822 617 397 265 197 84 

2. 16270,50 2282,50 1496,50 1203,50 1006,50 944,50 622 411 308,50   98,50 42 

3. 10847 1521,67 997,67 802,33 671 629,67 414,67 274 205,67   65,67 28 

4. 8135,25 1141,25 748,25 601,75 503,25 472,25 311 205,50 154,25   49,25 21 

5. 6508,20 913 598,60 481,40 402,60 377,80 248,80 164,40 123,40   39,40 16,80 

6. 5423,50 760,83 498,83 401,17 335,50 314,83 207,33 137 102,83   32,83 14 

7. 4648,71 652,14 427,57 343,86 287,57 269,86 177,71 117,43 88,14   28,14 12 

8. 4067,63 570,63 374,13 300,87 251,63 236,13 155,50 102,75 77,13   24,63 10,50 

9. 3615,67 507,22 332,56 267,44 223,67 209,89 138,22 91,33 68,56   21,89 9,33 

10. 3254,10 456,50 299,30 240,70 201,30 188,90 124,40 82,20 61,70   19,70 8,40 

11. 2958,27 415 272,09 218,82 183 171,73 113,09 74,73 56,09   17,91 7,64 

12. 2711,75 380,42 249,42 200,58 167,75 157,42 103,67 68,50 51,42   16,42 7 

13. 2503,15 351,15 230,23 185,15 154,85 145,31 95,69 63,23 47,46   15,15 6,46 

14. 2324,36 326,07 213,78 171,92 143,79 134,93 88,86 58,71 44,07   14,07 6 

15. 2169,40 304,33 199,53 160,47 134,20 125,93 82,93 54,80 41,13   13,13 5,60 

16. 2033,81 285,31 187,06 150,43 125,81 118,06 77,75 51,38 38,56   12,31 5,25 

17. 1914,18 268,53 176,06 141,59 118,41 111,12 73,18 24,18 36,29   11,59 4,94 

18. 1807,83 253,61 166,28 133,72 111,83 104,94 69,11 45,67 34,28   10,94 4,67 

19. 1712,68 240,26 157,52 126,68 105,95 99,42 65,47 43,26 32,47   10,37 4,42 

20. 1627,05 228,25 149,65 120,35 100,65 94,45 62,20 41,11 30,85   9,85 4,20 

21. 1549,57 217,38 142,52 114,62 95,86 89,95 59,24 39,14 29,380   9,38 4 

22. 1479,14 207,50 136,05 109,41 91,50 85,86 56,55 37,36 28,05   8,95 3,82 

23. 1414,83 198,48 130,13 104,65 87,52 82,13 54,09 35,74 26,83   8,57 3,65 

24. 1355,88 190,21 124,70 100,29 83,88 78,71 51,83 34,25 25,71   8,21 3,50 

25. 1301,64 182,60 119,72 96,28 80,52 75,56 49,76 32,88 24,68   7,88 3,36 

26. 1251,58 175,58 115,12 92,58 77,42 72,65 47,85 31,62 23,73   7,58 3,23 

27. 1205,22 169,07 110,85 89,15 74,56 69,96 46,07 30,44 22,85   7,30 3,11 

28. 1162,18 163,04 106,89 85,97 71,90 67,46 44,43 29,36 22,04   7,04 3 

29. 1122,10 157,41 103,21 83 69,41 65,14 42,90 28,34 21,28   6,79 2,90 

30. 1084,70 152,17 99,77 80,23 67,10 62,97 41,47 27,40 20,57   6,57 2,80 

31. 1049,71 147,26 96,55 77,65 64,94 60,94 40,13 26,52 19,90   6,35 2,71 

32. 1016,91 142,66 93,53 75,22 62,91 59,03 38,88 25,69 19,2812   6,16 2,63 

33. 986,09 138,33 90,69 72,94 61 57,24 37,70 24,91 18,70   5,97 2,55 

34. 957,09 134,26 88,02 70,79 59,21 55,56 36,59 24,18 18,15   5,79 2,47 

35. 929,74 130,43 85,51 68,77 57,51 53,97 35,54 23,49 17,63   5,63 2,40 
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Consiliul municipal Bălţi – 35 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I și II– 20 martie 2018, mandatele de consilier au fost atribuite BE 

PPEM „Iurie Leancă” și PCRM (1203,5 și 1141,25). 

Şirul descrescător restabilit III – 30 martie 2018, mandatul de consilier se atribuie PDM (1006,5). 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1492 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

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 Condriţa, municipiul Chişinău”:  

 

„Consiliul sătesc Condriţa, municipiul Chişinău, prin decizia nr. 1/6 din 19 februarie 2018,    

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

mandatul consilierului Velicu Mihail, 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 sătesc Condriţa îi revine candidatului supleant Zagareanu Svetlana de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Buiucani, municipiul 

Chişinău, din 3 iulie 2015.  

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

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condriţa. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Zagareanu Svetlana de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Zagareanu Svetlana 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
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Hotărîrea nr. 1493 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Doloșcan 

Iurie ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Chetrosu, 

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

candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Chetrosu îi revine candidatului supleant Babavelschi Tamara de 

pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Anenii Noi din 20 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Doloșcan Iurie ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Chetrosu. 

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

candidatului supleant Babavelschi Tamara de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Babavelschi Tamara 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1494 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cazacu 

Serghei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Abaclia, raionul 

Basarabeasca, 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 Abaclia îi revine candidatului supleant Lupașcu Vitalie de pe lista 

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

30 iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 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 Cazacu Serghei ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Abaclia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca, 

candidatului supleant Lupașcu Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lupașcu 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1495 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Diavoliuc 

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

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

supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți îi revine candidatului supleant Lîsîi Valentin de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 29 

iunie 2015. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 17 

ianuarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 19 martie 2018, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului comunal Mărcăuți nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire 

la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Diavoliuc Vasilii ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mărcăuți. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni, 

candidatului supleant Lîsîi Valentin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lîsîi Valentin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Mărcăuți, dna Chistol Maria, asupra 

necesității respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1496 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași”:  

 

 „La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Uncuță 

Svetlana aleasă pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie 

Leancă” în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași, precum și documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Săseni îi revine candidatului supleant Rusu Dumitru de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Călărași din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaților supleanți Bolținschi Vitalie și Corobca Elena de pe lista aceleiași formațiuni 

politice, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Uncuță Svetlana aleasă pe 

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

comunal Săseni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași, 

candidatului supleant Rusu Dumitru de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Rusu 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.” 
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1497 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia”:  

 

„Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia, prin decizia nr. 12/1 din 21 decembrie 2017, 

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

mandatul consilierului Sîrghi Eugenia, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

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

consilier în Consiliul comunal Codreni, îi revine candidatului supleant Cozma Alexandra de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 26 iunie 2015. La atribuirea 

mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Untilov Nicolae și Caraman Lidia de 

pe lista Partidului Liberal  prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier, precum și de 

adeverinţa primăriei privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Ceban Ina de pe lista 

aceluiași partid. 

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului comunal a fost adoptată la data de 21 

decembrie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier candidaților supleanți 

au parvenit la Comisie în data de 6 martie 2018. Astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal 

Codreni 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. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct.25, pct. 29 și pct.30 din Regulamentul 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Cozma Alexandra de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Cozma Alexandra asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Codreni, domnul Florea Nicolae, 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1498 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Durlescu 

Gheorghe ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gradiște, raionul 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Gradiște îi revine candidatului supleant Tataru Anastasie de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 23 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Durlescu Gheorghe ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gradiște.           

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Tataru Anastasie de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Tataru Anastasie 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1499 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Guzun Vasile ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Măgdăcești, raionul Criuleni. 
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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 Măgdăcești îi revine candidatului supleant Onică Vitalie de pe lista 

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

iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 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 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 Măgdăcești, raionul Criuleni. 

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

candidatului supleant Onică Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Onică Vitalie 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.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1500  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Zaharia 

Marcel și Homițchi Sergiu aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul 

comunal Miclești, raionul Criuleni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de 

consilier următorilor candidați supleanți. 

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

de consilier în Consiliul comunal Miclești le revin candidaților supleanți Calugari Igor și Carp Ion 

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

din 18 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Zaharia Marcel și Homițchi 

Sergiu aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Miclești.  
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2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni, 

candidaților supleanți Calugari Igor și Carp Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Calugari Igor și Carp Ion 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1501 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hînceşti”:  

  

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie a consilierilor Gîlea Ion şi 

Căzănescu Vitalie aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cioara, 

raionul Hînceşti, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidaţi supleanţi. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Cioara le revin candidaţilor supleanţi Rotaru Mihail şi Gherela 

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

Hînceşti din 25 iunie 2015. 

La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Sonic Svetlana 

şi Iacob Ala de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceştia refuză atribuirea 

mandatelor de consilier. 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 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 baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Gîlea Ion şi Căzănescu 

Vitalie aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cioara. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliu sătesc Cioara, raionul Hînceşti, candidaţilor 

supleanţi Rotaru Mihail şi Gherela Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Rotaru Mihail şi Gherela Andrei 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 solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1502 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

18. S-A AUDIAT: 

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

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Pisica Oleg 

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

Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura 

de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:  

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Pisica Oleg ales pe lista 

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

Bardar. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Bardar, raionul Ialoveni, în termen de zece zile, va transmite 

Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat 

supleant de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1503 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova”:  

 

„Consiliul raional Leova, prin decizia nr. 1.26 din 15 februarie 2018, a ridicat, în legătură cu 

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

Stolearenco Iurie ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul raional Leova îi revine candidatului supleant Secrieru Mihail de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 

25 iunie 2015.   
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova. 

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

Secrieru Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Secrieru Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1504 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova, prin decizia nr. 1.8. din 20 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Stolearenco Iurie ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova, îi revine candidatului supleant Caramalac 

Natalia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Leova din 24 iunie 2015.   

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

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova. 

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

candidatului supleant Caramalac Natalia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Caramalac Natalia 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1505 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – 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 Lăcătuș Oleg 

ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal 

Șișcani, raionul Nisporeni precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Șișcani îi revine candidatului supleant Loghin Alexandru de pe 

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

Judecătoriei Nisporeni din 19 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Lăcătuș Oleg ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Șișcani.           

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

candidatului supleant Loghin Alexandru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Loghin Alexandru 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1506 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei”:  
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Pîslaru 

Sergiu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și Siloci Iurie ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova în Consiliul raional Orhei, precum și documentele necesare atribuirii 

mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.  

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

de consilier în Consiliul raional Orhei le revin candidaților supleanți Savin Mihail de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova și Palanciuc Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Pîslaru Sergiu ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova și Siloci Iurie ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în Consiliul raional Orhei.  

            2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Orhei candidaților supleanți Savin 

Mihail  de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Palanciuc Elena de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Savin Mihail și Palanciuc Elena 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1507 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Dobînda Vera 

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

comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni îi revine candidatului supleant Gobjila Nicolae de pe 

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

Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dobînda Vera aleasă pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Ciuciuieni.  

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

candidatului supleant Gobjila Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Gobjila Nicolae 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1508 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti”:  

 

„Consiliul comunal Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti, prin decizia nr. 1/3 din 19 februarie 

2018, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Babin Svetlana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Vadul-Raşcov îi revine candidatului supleant Gavîrlenco Petru de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 24 

iunie 2015.  

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

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) 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 ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti, 

candidatului supleant Gavîrlenco Petru de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Gavîrlenco Petru 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.  
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1509 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a declarat ședința închisă.  

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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