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PROCES-VERBAL nr. 106 

al ședinței ordinare 

din 10.04.2018, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Rodica Ciubotaru 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele ședinței a constatat prezența a 7 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul 

procesului-verbal. De la ședință sunt absenți dna Alina Russu și dl Sergiu Gurduza. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 17 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, 

în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 

2018 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

2. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Leușeni 

nr. 20/22, raionul Hîncești 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nemțeni nr. 

20/28, raionul Hîncești 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Jora de 

Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Volovița 

nr. 29/34, raionul Soroca 

Raportor: Vadim Filipov 

6. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pîrlița nr. 

35/29, raionul Ungheni 

Raportor: Vladimir Șarban 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ecaterinovca, raionul 

Cimișlia 
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Nisporeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca   

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

În lipsa propunerilor, președintele ședinței a supus votului ordinea de zi anunțată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 17 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 

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea 

monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018”:  

 

„Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 75 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor 

locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018. 

Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului 

ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. 

În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 

24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 75 persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor 

în unele localități din data de 20 mai 2018. 

2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor 

privind protecția datelor cu caracter personal.” 
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1520 din 10 aprilie 2018 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi  

ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  
Afanas Nicolai  

2.  
Andrușcenco Lilian  

3.  
Arghir Costel   

4.  
Arhip Simion   

5.  
Astafi Valentin   

6.  
Barîșev Viorica  

7.  
Băț Cristina   

8.  
Bonarov Grigore   

9.  
Bulgac Adriana   

10.  
Burduh Liviu   

11.  
Burlac Alexandru   

12.  
Busuioc Marcel   

13.  
Calancea Maria  

14.  
Ceban Valentin   

15.  
Cebotari Haritina  

16.  
Cebotari Petru  

17.  
Chironda Gheorghe   

18.  
Chitoroga Ion  

19.  
Coguteac Eugenia   

20.  
Cojocaru Tamara  

21.  
Costin Irina   

22.  
Creciun Ion   

23.  
Croitoru Marius   

24.  
Curuntiuc Doina  

25.  
Curuntiuc Tatiana  

26.  
Donoi Onorina   

27.  
Dumitrașciuc Corina   

28.  
Dumitrașciuc Mihaela  
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29.  
Gangan Viorelia  

30.  
Ghețiu Alina   

31.  
Gîlcă Felicia   

32.  
Gorea Constantin   

33.  
Guţu Ruslan  

34.  
Ignatiev Stanislav   

35.  
Iliescu Alina   

36.  
Iova Tatiana   

37.  
Lapicus Natalia   

38.  
Loghin Irina  

39.  
Marian Fevronia  

40.  
Mămăligă Cristina   

41.  
Mihailov Anna   

42.  
Mihăilă Radu  

43.  
Moisei Victoria   

44.  
Morari Alexei   

45.  
Nani Maria  

46.  
Negru Gheorghe   

47.  
Novac Lilia   

48.  
Obadă Alexandru   

49.  
Paraschiv Viorica  

50.  
Pascari Andrei   

51.  
Pascari Doinița   

52.  
Pereşcailov Diana  

53.  
Pîrvu Lilia   

54.  
Popa Radu  

55.  
Prițevatîi Nicoleta   

56.  
Puiu Tudor   

57.  
Rabei Natalia   

58.  
Raciula Lilia  

59.  
Roșca Adrian   

60.  
Rotaru Mariana   

61.  
Rufanda Eugeniu   

62.  
Rusu Ana   

63.  
Sandu Nadejda   

64.  
Sanduța Daria  

65.  
Scripnic Diana   



5 

66.  
Sîrbu Adriana  

67.  
Spinei Veronica   

68.  
Starciuc Svetlana  

69.  
Strîmtu Gheorghe   

70.  
Vizitiu Cristina   

71.  
Vizitiu Cristina   

72.  
Vîșcu Tatiana   

73.  
Zagaevschi Olga   

74.  
Zaporojan Ciprian  

75.  
Zavtur Axenia  

 

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

proiectul de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1520 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 10 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, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (3), (4), 

(6) și (8), art. 30 alin. (5), art. 131 alin. (2) și art. 132 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 comunale Leușeni nr. 20/22, 

raionul Hîncești, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Leușeni nr. 20/22, după cum urmează: 

- Ciobanu Liliana - asistentă medicală, din partea Consiliului comunal 

Leușeni; 

- Cojocaru Iacobov Viorica - educatoare, din partea Consiliului comunal Leușeni; 

-  Duca Ioana - studii medii, din partea Consiliului comunal Leușeni; 

-  Duca Sofia - studii medii, din partea Consiliului comunal Leușeni; 

- Gheorghiu Tatiana - geodezie și cadastru, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

-  Ichim Zinaida - studii medii, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Nani Ecaterina       - studii medii, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”. 
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3. Secretarul Consiliului comunal Leușeni, raionul Hîncești, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secţia de votare și va îndeplini 

concomitent atribuţiile biroului electoral al acestuia. 

5. Consiliul electoral va propune, pînă la 17 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 

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

proiectul de hotărîre. 

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

 

 REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___7_____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1521 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemțeni nr. 20/28, raionul Hîncești ”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 10 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, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (3), (4), 

(6) și (8), art. 30 alin. (5), art. 131 alin. (2) și art. 132 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 sătești Nemțeni nr. 20/28, 

raionul Hîncești, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

sătești Nemțeni nr. 20/28, după cum urmează: 

- Cernei Marian - studii medii, din partea Consiliului sătesc Nemțeni; 

- Doronceanu Valentina - pedagog, din partea Consiliului sătesc Nemțeni; 

-  Ghițu Mircea - pedagog, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

-  Morozanu Aureliu - studii medii, din partea Partidului Liberal Democrat din    

Moldova; 

- Solomon Marina - pedagog, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova”; 

-  Șincu Daniela - pedagog, din partea Consiliului sătesc Nemțeni; 

- Șindilă Maria       - studii medii, din partea Consiliului sătesc Nemțeni. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Nemțeni, raionul Hîncești, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secţia de votare și va îndeplini 

concomitent atribuțiile biroului electoral al acestuia. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 17 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa. 

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

proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – precizând că se adresează tuturor membrilor, nu doar raportorului, a afirmat că 

Comisia ar face un gest frumos parcă în pct.4 al proiectului respectiv, dar pune o sarcină fără a fi 

clar cui i se pune, pentru că nu e indicat cine anume este responsabil de îndeplinirea acesteia. 

Iurie Ciocan – a precizat că realizarea pct. 4 din proiect ține de procedura internă a Consiliului 

electoral respectiv, constituit din 7 membri, și a dat citire pct.4.   

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1522 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, 

raionul Orhei”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 10 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, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. 

(3), (4), (6) și (8), art. 30 alin. (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 

25/16, raionul Orhei, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, după cum urmează: 

- Andrieș Oleg - studii medii, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Andrieș Tatiana - contabilitate, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

-  Arnăut Iacob - pedagog, din partea Consiliului comunal Jora de Mijloc; 

-  Clipa Constantin - studii medii, din partea Consiliului comunal Jora de Mijloc; 

- Cucu Cristian - studii medii, din partea Consiliului comunal Jora de Mijloc; 

-  Moșneagu Victor - relații internaționale și limbi străine, din partea Partidului 

Liberal; 

- Pantaz Nicolae       - agricultor, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului comunal Jora de Mijloc, raionul Orhei, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie, secţiile de votare și pînă la 24 aprilie, birourile 

electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 17 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa. 
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7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 1 mai 2018, 

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

proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – revenind la pct. 4 din proiectul de hotărîre, a afirmat că ar trebui favorizată o 

singură persoană în defavoarea celorlalte și a propus ca acest punct să fie exclus din proiect. 

Andrei Volentir – a precizat că înțelege că sensul acestui punct nu ține neapărat de alegere, ci în 

primul rînd de desemnare. Anume în momentul desemnării se recomandă să se țină cont de 

echilibrul de gen. 

Vladimir Șarban – a precizat că dreptul de a fi înaintat îl are oricare membru și nu poate Comisia 

influența, îngrădi, acest drept prin pct.4. Comisia face în acest caz doar o solicitare de ordin general, 

motiv pentru care dl Șarban a declarat că se va abține de la vot, considerînd că în acest caz este 

vorba mai degrabă de o discriminare decît de respectarea echilibrului de gen. 

Rodica Ciubotaru – a precizat că propunerea respectării echilibrului de gen în constituirea 

consiliilor electorale este și o recomandare a Comisiei de la Veneția, Comisia aplicînd-o de mai 

mulți ani. 

 

Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1523 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul 

Soroca”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 10 din Programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor de organizare şi desfășurare 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, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. 

(3), (4), (6) și (8), art. 30 alin (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, 

raionul Soroca, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Volovița nr. 29/34, după cum urmează: 

- Colesnic Maria - studii medii, din partea Consiliului comunal Volovița; 

- Gîlca Valentina - studii medii, din partea Consiliului comunal Volovița; 

- Melnic Marina - studii medii, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

-  Melnic Victoria - jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

-  Pșenicinîi Silvia  - contabil, din partea Consiliului comunal Volovița; 
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-  Rusu Daniela - asistent social, din partea Consiliului comunal Volovița; 

- Sîrghi Liudmila - pedagog, din partea Partidului Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului comunal Volovița, raionul Soroca, va convoca prima ședință a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secțiile de votare și, pînă la 24 

aprilie 2018, birourile electorale ale acestora. 

5. Consiliul electoral va propune, pînă la 17 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 1 

mai 2018, va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a 

cîte o persoană din componența acestora. 

7. 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 ședinței a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr.1524 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

Ungheni”:  

 

„În vederea realizării prevederilor pct. 10 din Programul calendaristic privind acţiunile 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, precum şi în 

temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (3), (4), (6) și (8), 

art. 29 lit. h) art. 30 alin. (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Pîrlița nr. 35/29, 

raionul Ungheni, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Pîrlița nr. 35/29, după cum urmează: 

- Basoc Valentina - asistentă medicală, din partea Consiliului comunal Pîrlița; 

- Bolotovici Maria - dirijor, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Chițac Leonid - tehnician, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

-  Gorun Adela - economist, din partea Consiliului comunal Pîrlița; 

- Irimca Natalia - pedagog, din partea Consiliului comunal Pîrlița; 

- Popovici Anjela - pedagog, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din  

   Republica Moldova”; 

-  Vatavu Lidia - pedagog, din partea Consiliului comunal Pîrlița. 

3. Secretarul Consiliului comunal Pîrlița, raionul Ungheni, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 aprilie 2018, secţiile de votare și pînă la 24 

aprilie, birourile electorale ale acestora. 

5. Consiliul electoral va propune, pînă la 17 aprilie 2018, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa. 
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6. 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. 

7. 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1525 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 sătesc Cociulia, raionul Cantemir”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Sîrbu Mihail 
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cociulia, raionul 

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

supleant. 

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

se restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică                   

îi revine listei de candidaţi ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Cociulia îi revine candidatului supleant Crăciun Dumitru de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

din 24 iunie 2015. 

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 şi pct. 29 din Regulamentul 

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

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

  

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sîrbu Mihail ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cociulia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Crăciun Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Crăciun 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.” 

 

ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Cociulia, raionul Cantemir 

 

Nr. 

d/o 
PLDM PDM PL 

BE “PPEM-

IL” 
PCRM 
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1. 624 179 159 126 66 

2. 312,00 89,50 79,50 63,00 33,00 

3. 208,00 59,67 53,00 42,00 22,00 

4. 156,00 44,75 39,75 31,50 16,50 

5. 124,80 35,80 31,80 25,20 13,20 

6. 104,00 29,83 26,50 21,00 11,00 

7. 89,14 25,57 22,71 18,00 9,43 

8. 78,00 22,38 19,88 15,75 8,25 

9. 69,33 19,89 17,67 14,00 7,33 

10. 62,40 17,90 15,90 12,60 6,60 

11. 56,73 16,27 14,45 11,45 6,00 

12. 52,00 14,92 13,25 10,50 5,50 

13. 48,00 13,77 12,23 9,69 5,08 

 

Consiliul sătesc Cociulia – 13 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I - ____ aprilie 2018, mandatul de consilier se atribuie PCRM 

(66,00). 
 

Președintele ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1526 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Coştangalia, raionul Cantemir”:  

 

„Consiliul sătesc Coştangalia, prin decizia nr. 1/01 din 27 februarie 2018, a ridicat, în 

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

consilierului Popov Anatolii ales pe lista Partidului Democrat din 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 sătesc Coştangalia, raionul Cantemir, îi revine candidatului supleant Maer 

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

Cantemir, din 24 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 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) 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 sătesc Coştangalia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coştangalia, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Maer Natalia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 
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3.  Se preavizează consilierul Maer Natalia 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1527 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir”:  

 

„Consiliul sătesc Haragîş, prin decizia nr. 01/08-XXVI din 27 februarie 2018, a ridicat, în 

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

consilierilor Jorovlea Ivan şi Florența Mariana, aleşi pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii respective.  

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

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

listei de candidaţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir, le revin candidaţilor supleanţi Banaru 

Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Jorovlea Cristina de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 

24 iunie 2015. La atribuirea mandatelor, s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei prin care se confirmă 

aflarea peste hotare a candidatului supleant Jorovlea Constantin de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (9) și (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), pct. 25, pct. 26  și pct. 29 din Regulamentul 

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

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

 

1.  Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Haragîş. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir, 

candidaţilor supleanţi Banaru Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Jorovlea 

Cristina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3.  Se preavizează consilierii Banaru Grigore şi Jorovlea Cristina 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 sătesc Haragîş, raionul Cantemir 

 

Nr. 

d/o 
PDM PLDM PL PCRM 

1. 240 56 39 19 

2. 120,00 28,00 19,50 9,50 

3. 80,00 18,66 13,00 6,33 

4. 60,00 14,00 9,75 4,75 

5. 48,00 11,20 7,80 3,80 

6. 40,00 9,33 6,50 3,17 

7. 34,28 8,00 5,57 2,71 

8. 30,00 7,00 4,87 2,38 

9. 26,67 6,22 4,33 2,11 

Consiliul sătesc Haragîş – 9 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I - ____ aprilie 2018, mandatul de consilier se atribuie PLDM (28,00). 

 

Președintele ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1528 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 Sălcuța, raionul Căușeni”:  

 

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

Alexei ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni, 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 sătesc Sălcuța îi revine candidatului supleant Bacal Victor de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căușeni din 26 iunie 2015. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 15 

februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 27 martie 2018, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului sătesc Sălcuța 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 Creanga Alexei ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul sătesc Sălcuța. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni, candidatului 

supleant Bacal Victor de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Bacal Victor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Sălcuța, dna Canțîr Tamara, 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1529 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 Ecaterinovca, raionul Cimișlia”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Guc Alexandr 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Ecaterinovca, 

raionul Cimișlia, și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul comunal Ecaterinovca îi revine candidatului supleant Doru Nicolae de pe lista 

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

26 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 18 ianuarie 2018, 

iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie în data de 27 martie 2018, rezultînd astfel că secretarul Consiliului comunal Ecaterinovca 

nu a respectat termenul stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 

23 aprilie 2013. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 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 comunal Ecaterinovca.    

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

candidatului supleant Doru Nicolae de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3.  Se preavizează consilierul Doru Nicolae asupra obligației de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.  
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4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Ecaterinovca, doamna Lungu Galina, 

asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele ședinței 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1530 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 sătesc Coșernița, raionul Florești”:  

 

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

Fiodor ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Coșernița, 

raionul Florești, 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 sătesc Coșernița îi revine candidatului supleant Morari Larisa de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 

26 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 ș t e: 

  

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Egorov Fiodor ales pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Coșernița. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești, 

candidatului supleant Morari Larisa de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Morari Larisa 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 ședinței 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___0___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1531 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 sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești”:  

 

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești, 

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 sătesc Pervomaiscoe îi revine candidatului supleant Sîrbu Nina de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 23 iunie 2015.  

La atribuirea mandatului de consilier, s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți 

Sîrbu Natalia și Ladin Anatolie de pe lista aceluiași partid prin care aceștea refuză atribuirea 

mandatului de consilier. 

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

data de 15 februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 2 aprilie 2018, astfel rezultă că 

secretarul Consiliului sătesc Pervomaiscoe 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, pct. 25 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Tofan Ion ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pervomaiscoe. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe candidatului supleant 

Sîrbu Nina de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Sîrbu Nina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Pervomaiscoe, doamna Sîrbu Natalia, asupra 

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

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1532 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni”:  

 

„Prin hotărîrea nr. 1503 din 30 martie 2018, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza 

cererii de demisie, mandatul consilierului Pisica Oleg de pe lista Blocului electoral „Platforma 

Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și a declarat vacant un mandat de consilier atribuit 

formațiunii respective.  

Ulterior, la Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Tonu 

Alexandru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bardar, raionul 

Ialoveni, 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 sătesc Bardar le revin candidaților supleanți Macovei Iurie de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și Roșioru Zinaida 

de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele au fost validate prin hotărîrea 

Judecătoriei Ialoveni din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatelor, s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Mereuță Tudor de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”, Tonu Feodosie și Spînu Gheorghe de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, 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 Tonu Alexandru ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bardar.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni, candidaților 

supleanți Macovei Iurie de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova 

- Iurie Leancă” și Roșioru Zinaida de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Macovei Iurie și Roșioru Zinaida 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1533 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 comunal Boldurești, raionul Nisporeni”:  
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„Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 1/7 din 23 februarie 2018, 

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

mandatul consilierului Porțevschi Vasile, ales 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 Boldurești îi revine candidatului supleant Țurcanu Clavdia de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 23 iunie 2015. La atribuirea 

mandatului, s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei privind aflarea peste hotare a candidatului 

supleant Rotaru Alexei de pe lista aceluiași partid. 

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 comunal Boldurești. 

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

candidatului supleant Țurcanu Clavdia de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Țurcanu Clavdia 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1534  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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni”:  

 

„Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 1/1 din 23 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Boboc Andrei, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, 

a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

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

consilier în Consiliul sătesc Milești îi revine candidatului supleant Căpățînă Tudor de pe lista 

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

iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei privind aflarea peste 

hotare a candidatului supleant Gorbuleac Valeriu de pe lista aceluiași partid. 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Căpățînă Tudor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Căpățînă Tudor 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 ședinței 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1535 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca”:  

  

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

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

sătesc Hristici, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Hristici îi revine candidatului supleant Belous Silvia de pe lista 

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

Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Russu Vladimir ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Hristici. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca, candidatului 

supleant Belous Silvia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Belous Silvia 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 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1536 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

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

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                            Rodica CIUBOTARU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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