
1 

PROCES-VERBAL nr. 82 

al ședinței ordinare 

din 09.10.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

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

borderoul procesului-verbal. De la ședință lipsesc domnii Vasile Gafton și Sergiu Gurduza.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 20 de subiecte și, în lipsa propunerilor, a supus-o votului.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 

1/4, municipiul Chișinău 

Raportor: Alina Russu 

2.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr. 

6/6, raionul Briceni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr. 

7/37, raionul Cahul 

Raportor: Vadim Filipov 

4.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr. 

8/19, raionul Cantemir 

Raportor: Vadim Filipov 

5.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ștefănești 

nr. 18/33, raionul Florești 

Raportor: Vladimir Șarban 

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

nr. 19/10, raionul Glodeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

7.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr. 

20/21, raionul Hîncești 

Raportor: Sergiu Gurduza 

8.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr. 

22/18, raionul Leova 

Raportor: Vladimir Șarban 

9.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Căpriana nr. 

30/3, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni 

nr. 34/14, raionul Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 



2 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul 

Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul 

Taraclia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești 
Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 20 de subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

(Domnii Vasile Gafton și Sergiu Gurduza nu sunt prezenți în ședință.) 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Sîngera nr. 1/4, municipiul Chişinău”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 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 orăşeneşti Sîngera nr. 1/4, 

municipiul Chişinău, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

orăşeneşti Sîngera nr. 1/4, după cum urmează: 

- Batrînu Viorica - pedagog, din partea Consiliului orăşenesc Sîngera; 

- Capațina Ion - marketing şi logistică, din partea Consiliului orăşenesc 

Sîngera; 

-  Dovbîş Maia -  pedagog, din partea Consiliului orăşenesc Sîngera; 

- Răducan Tatiana -  studii medii speciale, din partea Consiliului orăşenesc 

Sîngera; 

- Răducanu Piotr -  studii medii speciale, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”; 

-  Stoica Alexei -  pedagog, din partea Partidului Liberal; 

-  Zbigli Maria -  traducător-referent, din partea Partidului Democrat din 

Moldova. 

3. Secretarul Consiliului orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, 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. 
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5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, 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 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 cu propunerile acceptate. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

(Dl Sergiu Gurduza este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1149 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acțiunile de organizare şi 

desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3) și (7), art. 29 alin. 

(6) și art. 120 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr. 6/6, 

raionul Briceni, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Berlinți nr. 6/6, după cum urmează: 

- Beliciuc Rimma - contabil, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Gușevataia Svetlana -  studii medii speciale, din partea Consiliului comunal 

Berlinți; 

-  Gușevataia Zinaida -  bibliotecar, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

-  Mironova Alexandra -  contabil, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Oleinic Larisa -  contabil, din Registrul funcționarilor electorali; 

-  Oleinic Valentina -  studii medii speciale, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova; 

- Salamandîc Natalia -  studii medii speciale, din partea Consiliului comunal 

Berlinți. 

3. Secretarul Consiliului comunal Berlinți, raionul Briceni, va convoca prima ședință a 

consiliului electoral de circumscripţie.  

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

octombrie, birourile electorale ale acestora. 
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5. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, 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 27 

octombrie 2017, 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 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. 1150 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul 

Cahul”:  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 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 Zîrnești nr. 7/37, 

raionul Cahul, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Zîrnești nr. 7/37, după cum urmează: 

- Bazan Natalia - jurist, din partea Consiliului comunal Zîrnești; 

-  Butuc Cristina -  contabil, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Caranfil Cornel -  inginer, din partea Consiliului comunal Zîrnești; 

- Galaju Claudia -  pedagog, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

-  Mocanu Aura -  student, din partea Consiliului comunal Zîrnești; 

- Muci Maria -  tehnolog, din partea Consiliului comunal Zîrnești; 

-  Murjeneanu Vasili -  agronom, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului comunal Zîrnești, raionul Cahul, 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 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau 

convocarea a cîte o persoană din componența acestora. 
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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. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1151 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr. 8/19, raionul 

Cantemir”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:  

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr. 8/19, 

raionul Cantemir, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Plopi nr. 8/19, după cum urmează: 

-  Alacev Zamfira -  inginer tehnolog, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

-  Grădinaru Nina -  inginer tehnolog, din partea Consiliului comunal Plopi; 

-  Nicolau Vera -  contabil, din partea Consiliului comunal Plopi; 

-  Panainti Ana -  pedagog, din Registrul funcționarilor electorali; 

-  Ciauș Raisa -  contabil, din Registrul funcționarilor electorali; 

-  Rusev Stepan - zootehnician, din partea Consiliului comunal Plopi; 

-  Șișcov Ivan -  pedagog, din partea Consiliului comunal Plopi. 

3. Secretarul Consiliului comunal Plopi, raionul Cantemir, 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 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, 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.” 
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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. 1152 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ştefăneşti nr. 18/33, raionul 

Floreşti”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 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 Ştefăneşti nr. 

18/33, raionul Floreşti, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Ştefăneşti nr. 18/33, după cum urmează: 

- Budurin Olga - pedagog, din partea Consiliului comunal Ştefăneşti; 

- Budurin Silvia -  agronom, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

-  Colţa Ana -  contabil, din partea Consiliului comunal Ştefăneşti; 

- Crîşmari Ana -  studii medii, din partea Consiliului comunal Ştefăneşti; 

-  Guţan Valeria  -  studii medii speciale, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”; 

-  Patraş Luminiţa -  pedagog, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Zdraguş Cristina - asistent medical, din partea Consiliului comunal Ştefăneşti. 

3. Secretarul Consiliului comunal Ştefăneşti, raionul Floreşti, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie.  

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

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

5. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, 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 27 

octombrie 2017, 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 CEC 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1153 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul 

Glodeni”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6), art. 120 alin. (2) și art. 121 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 Fundurii Noi nr. 

19/10, raionul Glodeni, în componenţa numerică a 9 membri. 

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

sătești Fundurii Noi nr. 19/10, după cum urmează: 

- Cojocari Serghei - pedagog, din partea Consiliului sătesc Fundurii Noi; 

- Cotloana Elena -  asistență medicală, din partea Consiliului sătesc Fundurii Noi; 

- Gîdei Valentina -  studii medii speciale, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

-  Rădulescu Dragoș -  studii medii, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Rîșcovaia Galina -  contabil, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Șevciuc Galina -  studii medii speciale, din partea Consiliului sătesc Fundurii 

Noi; 

-  Șveț Ivan -  studii medii speciale, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

-  Șveț Marina -  studii medii speciale, din partea Consiliului sătesc Fundurii 

Noi; 

- Tarnovschi Mihail -  pedagog, din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 octombrie 2017, secţia de votare şi va îndeplini 

concomitent atribuţiile biroului electoral al acestuia. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, 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.” 

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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1154 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr. 20/21, raionul 

Hîncești”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 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 Lăpușna nr. 20/21, 

raionul Hîncești, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Lăpușna nr. 20/21, după cum urmează: 

- Baciu Olga -  studii medii, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova; 

- Bucur Grigore -  agronom, din partea Consiliului comunal Lăpușna; 

- Emilian Zinaida -  pedagog, din partea Consiliului comunal Lăpușna; 

- 

- 

Macari Daniela 

Moșneagă Eugenia 

-  pedagog, din partea Consiliului comunal Lăpușna; 

-  studii medii speciale, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Moraru Vera -  contabil, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Pîrău Viorica - studii medii, din partea Consiliului comunal Lăpușna. 

3. Secretarul Consiliului comunal Lăpușna, 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 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, 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 a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

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. 1155 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

8. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr. 22/18, raionul 

Leova”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:  

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr. 22/18, 

raionul Leova, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Sărăteni nr. 22/18, după cum urmează: 

-  Costandoi Larisa -  contabil, din partea Consiliului comunal Sărăteni; 

-  Cozma Ecaterina -  studii medii speciale, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

-  Gargaun Lidia -  studii medii speciale, din partea Partidului Politic ”Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”; 

-  Oglindă Ion -  tehnician, din partea Consiliului comunal Sărăteni; 

-  Rotaru Valentina - contabil, din partea Consiliului comunal Sărăteni; 

-  Tcaci Pavel -  studii medii, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

-  Vasilcov Angela -  studii medii, din partea Consiliului comunal Sărăteni. 

3. Secretarul Consiliului comunal Sărăteni, raionul Leova, 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 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, 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 a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1156 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 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul 

Strășeni”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6), art. 120 alin. (2) și art. 121 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 Căpriana nr. 30/3, 

raionul Strășeni, în componenţa numerică a 9 membri. 

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

sătești Căpriana nr. 30/3, după cum urmează: 

- Ciobanu Ana -  pedagog, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Ciobanu Maria -  asistență medicală, din partea Consiliului sătesc Căpriana; 

-  Gobja Natalia -  studii medii, din partea Consiliului sătesc Căpriana; 

- Livadaru Angela -  pedagog, din partea Consiliului sătesc Căpriana; 

-  Radul Doina -  pedagog, din Registrul funcționarilor electorali; 

-  Răuța Olga -  pedagog, din partea Partidului Democrat din Moldova”; 

- Scutari Emilia -  contabil, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din  

Republica Moldova”; 

- Scutaru Tatiana -  bibliotecar, din partea Consiliului sătesc Căpriana; 

- Scutari Viorica -  studii medii, din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Căpriana, raionul Strășeni, va convoca prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie. 

4. Consiliul electoral va constitui, pînă la 14 octombrie 2017, secţia de votare şi va îndeplini 

concomitent atribuţiile biroului electoral al acestuia. 

5. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, 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 a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1157 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

10. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14, raionul 

Telenești”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, precum şi în 

temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 29 

alin. (6) și art. 120 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 Ghiliceni nr. 

34/14, raionul Telenești, în componenţa numerică a 7 membri. 

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

comunale Ghiliceni nr. 34/14, după cum urmează: 

- Botnari Aliona - studii medii, din partea Consiliului comunal Ghiliceni; 

- Casian Dionis - asistent social, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

-  Eșanu Ana - studii medii speciale, din partea Consiliului comunal 

Ghiliceni; 

- Flueraru Tudor - agronom, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

-  Huțanu Ana - studii medii speciale, din partea Consiliului comunal 

Ghiliceni; 

- Moruz Larisa - zooinginer, din partea Consiliului comunal Ghiliceni; 

-  Vrabie Viorica - studii medii speciale, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului comunal Ghiliceni, raionul Telenești, 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 octombrie, secţiile de votare și, pînă la 24 

octombrie, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de 

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

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, pînă la 27 

octombrie 2017, 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 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. 1158 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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Înainte de anunțarea următorului subiect de pe ordinea de zi, președintele a precizat că în decurs de 

3 zile de la data constituirii consiliilor electorale, membrii acestora trebuie să-și aleagă organele de 

conducere și să comunice Comisiei despre rezultatele alegerilor prin vot secret. Iar în decurs de 4 

zile de la data constituirii, consiliile electorale respective să aducă la cunoștință publică componența, 

sediul și modul de contactare pentru relații. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

 

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

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi, 

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 orășenesc Anenii Noi îi revine candidatului supleant Păvălachi Evghenii de pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 7 iulie 

2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 Calmîc Vitali ales pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Anenii Noi. 

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

candidatului supleant Păvălachi Evghenii de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Păvălachi Evghenii 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1159 a fost aprobată cu votul majorității 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 Calfa, raionul Anenii Noi”:  

„Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 4/8 din 26 iulie 2017, a ridicat, 

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

consilierului Costețchi Vladimir ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 
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Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Democrat din Moldova s-a epuizat, a fost 

restabilit şirul descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică 

îi revine listei de candidați ai Partidului Liberal. 

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

consilier în Consiliul comunal Calfa se transmite candidatului supleant Costețchi Andrei de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa. 

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

candidatului supleant Costețchi Andrei de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Costețchi 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.” 

 

ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului comunal Calfa, raionul Anenii Noi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul comunal Calfa - 11 mandate. 

Șirul descrescător restabilit I – 9 octombrie 2017, atribuit mandatul de consilier PL (43,5). 

 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1160 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

Nr. 

d/o 
PDM PL PCRM PLDM PSRM 

1.  371 87 82 45 29 

2.  185 43,5 41 22,5 14,5 

3.  123,66 29 27,33 15 9,66 

4.  92,75 21,75 20,5 11,25 7,25 

5.  74,2 17,4 16,4 9 5,3 

6.  61/83 14,5 13,66 7,5 4,83 

7.  53 12,42 11,71 6,42 4,14 

8.  46,37 10,87 10,25 5,62 3,62 

9.  41,22 9,66 9,11 5 3,22 

10. 37,1 8,7 8,2 4,5 2,9 

11. 33,72 7,9 7,45 4,09 2,63 
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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 Alexanderfeld, raionul Cahul”:  

 

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

aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Alexanderfeld, 

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

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

consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld îi revine candidatului supleant Dunev Gavril de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Cahul din 

26 iunie 2015.  

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Tuluș Natalia aleasă 

pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Alexanderfeld.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul, 

candidatului supleant Dunev Gavril de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Dunev Gavril 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1161 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 sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Neiciu Ivan ales 

pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul 

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

supleant.  

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

consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei îi revine candidatului supleant Caragheaur Petru de pe lista 

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

26 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 
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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 Valea Perjei. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Caragheaur Petru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Caragheaur 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 și 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1162 a fost aprobată cu votul majorității 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 Covurlui, raionul Leova”:  

 

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

Svetlana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Covurlui, raionul 

Leova, 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 Covurlui îi revine candidatului supleant Ciobanu Lidia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 22 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverința primăriei prin care se confirmă aflarea peste 

hotare a candidatului supleant Ursu Vasile de pe lista aceluiași partid.  

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și 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 Sîrbu Svetlana aleasă 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Covurlui. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova, candidatului 

supleant Ciobanu Lidia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ciobanu Lidia 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. 
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Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1163 a fost aprobată cu votul majorității 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 comunal Tomaiul Nou, raionul Leova”:  

 

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

Mariana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Tomaiul Nou, 

raionul Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou îi revine candidatului supleant Feodorova Raisa de pe 

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

2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Tulumari Mariana 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Tomaiul Nou.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova, 

candidatului supleant Feodorova Raisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Feodorova Raisa 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1164 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

17. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 5/3 din 5 septembrie 

2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 
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consiliului, mandatul consilierului Tofan Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

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

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

consilier în Consiliul comunal Alexăndreni îi revine candidatului supleant Grumeza Victoria de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 

2015.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni. 

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

candidatului supleant Grumeza Victoria de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Grumeza Victoria 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. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1165 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

18. S-A AUDIAT: 

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

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

 

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

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

Strășeni, 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 Vorniceni îi revine candidatului supleant Rusu Cristina de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 3 iulie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți Luchian Elena și 

Triboi Dumitru de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de 

consilier.  

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Botnaru Vera aleasă 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Vorniceni.  
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Rusu Cristina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Rusu 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.” 

 

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. 1166 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia”:  

 

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

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

sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier următorului candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei îi revine candidatului supleant Todorov Grigori de pe lista 

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

Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cuncev Serghei ales 

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

Perjei. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Todorov Grigori de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Todorov Grigori 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: 
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Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1167 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

20. S-A AUDIAT: 

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

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești”:  

 

„Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești, prin decizia nr. 5/4 din 5 septembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Nicolaev Simion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

consilier în Consiliul sătesc Leușeni îi revine candidatului supleant Cotlău Alla de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 19 iunie 2015.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești, 

candidatului supleant Cotlău Alla de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cotlău Alla 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. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1168 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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