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PROCES-VERBAL nr. 88 

al ședinței ordinare 

din 31.10.2017, ora 13:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 8 membri ai Comisiei care au semnat în 

borderoul procesului-verbal. Absent este domnul Vasile Gafton.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 12 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc, raionul 

Orhei 

Raportor: Alina Russu 

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

locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 

noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local 

privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 9 noiembrie 2017 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Partidul Național Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 

noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul 

Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 
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11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul 

Telenești  

Raportor: Rodica Ciubotaru 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

(Domnul Vasile Gafton nu este prezent în ședință.) 

 

Ordinea de zi cu 12 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei”:  

 

„La data de 17 octombrie 2017, secretarul Consiliului comunal Jora de Mijloc, raionul Orhei,    

a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Terentii Ion. 

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) și art. 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale 

noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei. 

2. Se stabilește pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor 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. 1220 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 

19 noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017”:  

 

„Potrivit actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripție, constituite pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul 

Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul 

Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei 
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Lăpușna, raionul Hîncești, comunei  Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, 

comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate 

de concurenți electorali persoanele desemnate de următoarele partide politice: 

1. Partidul Democrat din Moldova; 

2. Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

3. Partidul Politic Partidul Nostru; 

4. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova; 

5. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

6. Partidul Naţional Liberal; 

7. Partidul Liberal; 

8. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”. 

 

Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare 

a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, 

raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei 

Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul 

Hîncești, comunei  Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, 

raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul 

electoral, concurenții electorali urmau să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile 

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

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

4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond 

electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

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

Moldova au prezentat Comisiei rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a 

alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017 la situația din 27 octombrie 2017.  

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți electorali, care și-au 

deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

La data de 27 octombrie 2017, Partidul Politic Partidul Nostru a informat Comisia Electorală 

Centrală despre deschiderea contului „Fond electoral”.  

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova, Partidul Naţional Liberal, Partidul Liberal și Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova” nu au informat despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond 

electoral” și nici că nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

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

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

  

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

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, depuse de concurenții 

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

Moldova (datele generalizate din rapoarte se anexează). 

2. Se solicită Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova, Partidului Naţional Liberal, Partidului Liberal și Partidului 

Politic „Partidul Popular European din Moldova” să informeze Comisia Electorală Centrală, în 
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conformitate cu pct. 4 din Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, despre faptul deschiderii sau 

nedeschiderii contului cu mențiunea ”Fond electoral”. În cazul nedeschiderii contului, să informeze 

Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar activități de campanie sau promovare electorală ce 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 
Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. 1221 din 31 octombrie 2017 

     

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

începutul 

perioadei 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

27 octombrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli 

în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  27 

octombrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

27 

octombrie 

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

0,00 3000,00 2739,50 260,50 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban– a întrebat în ce mod va proceda Comisia în cazul în care cele 5 partide 

menționate în proiect nu se vor conforma hotărîrii și nici măcar nu vor informa Comisia. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că la acest subiect se va reveni în cazul în care va apărea o astfel 

de situație, dar momentan Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova, Partidului Naţional Liberal, Partidului Liberal și Partidului 

Politic „Partidul Popular European din Moldova” li s-a solicitat ca doar să informeze Comisia, fară 

a fi prevăzite anumite sancțiuni. Totodată, dl Agrigoroae a afirmat că membrii Comisiei, în urma 

expunerii opiniilor, ar putea găsi soluții dacă vor apărea astfel de situații. 

Sergiu Gurduza – a amintit că alegeri locale noi se vor desfășura în 10 localități pe 19 noiembrie 

curent, Partidul Democrat desemnînd cîte un candidat în fiecare localitate, și a întrebat cum se 

explică faptul că în primul raport prezentat, la capitolul cheltuieli, acest partid a indicat zero lei în 

anexa raportului. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că în raportul PD, publicat pe site-ul Comisiei, la capitolul 

cheltuieli este indicată cifra zero. 

 

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. 1221 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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3. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația 

din 27 octombrie 2017”:  

 

„Potrivit actelor prezentate de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 cu privire la înregistrarea participanților la referendumul local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017, au fost înregistrați 

următorii participanți: 

1.  Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

2.  Partidul Liberal. 

Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare 

a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 

19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 

2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, participanții la referendum,  

prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se 

de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 sau să informeze Comisia despre 

faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania 

electorală. 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au 

prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 

noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017.  

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii participanți la referendum care au 

deschis contul „Fond electoral” s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

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

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

 

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

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017 depuse de participanții la referendum - Partidul Politic 

”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal (datele generalizate din rapoarte 

se anexează). 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 
Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. _ din 31 octombrie 2017 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea participantului la 

referendum 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

începutul 

perioadei 

 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

27 octombrie 

2017 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  27 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  

la 27 

octombrie 

2017 
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 octombrie 

2017 

 

 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

0,00 377 000,00 374 211,77 2788,23 

2 
Partidul Liberal 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Alina Russu – a solicitat, pentru precizare și în vederea asigurării unei transparențe totale a 

rapoartelor financiare, să se concretizeze, informația inclusă deja pe site-ul Comisiei, de ce la rubrica 

Alegeri locale noi din 19 noiembrie sunt indicate 2 rubrici, Finanțarea partidelor și Susținerea 

financiară a campaniei electorale, iar la rubrica Referendum local este indicată doar rubrica 

Susținera financiară a campaniei electorale. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că în cazul Alegerilor locale noi din 19 noiembrie sunt indicate 

2 link-uri: finanțarea partidelor și susținerea financiară a campaniei electorale, iar la rubrica 

Referendum local este indicat doar un link pentru a nu se dubla informația, deoarece participante 

sunt tot partidele politice și rapoartele Partidului Liberal, Partidului Democrat și Partidului 

Socialiștilor, cu soldul la data de 19 septembrie curent, pot fi accesate la rubrica Alegeri locale noi.  

 

PROPUNERI: 

Andrei Volentir – a propus ca în proiect să fie indicată unitatea de măsură a sumelor din anexe. 

Veaceslav Agrigoroae –  a acceptat propunerea. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată. 

 

„Potrivit actelor prezentate de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 cu privire la înregistrarea participanților la referendumul local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017, au fost înregistrați 

următorii participanți: 

1.  Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

2. Partidul Liberal. 

Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare 

a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 

19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 

2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, participanții la referendum,  

prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se 

de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 sau să informeze Comisia despre 

faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania 

electorală. 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au 

prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 

noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017.  

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii participanți la referendum care au 
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deschis contul „Fond electoral” s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

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

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

 

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

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017 depuse de participanții la referendum - Partidul Politic 

”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal (datele generalizate din rapoarte 

se anexează). 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 
Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1222 din 31 octombrie 2017 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea participantului la 

referendum 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

începutul 

perioadei 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

27 octombrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  27 

octombrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  

la 27 

octombrie 

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

0,00 377 000,00 374 211,77 2788,23 

2 
Partidul Liberal 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1222 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. 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 și referendumului local privind 

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

  

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

privind acreditarea a 246 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului 

general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

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

ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. 
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În temeiul art. 18 și art. 63 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 246 persoane (conform listei anexate) 

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

primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

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.” 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1223 din 31 octombrie  2017 

 
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 și referendumului local privind revocarea primarului 

general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Agachi Mihail  

2.  Albot Andrei   

3.  Andrușcenco Lilian  

4.  Andrușciac Lidia  

5.  Aramă Alexandru   

6.  Aramă Rodica  

7.  Arghir Costel   

8.  Arhip Simion  

9.  Babalîc Petru   

10.  Badareu Petru   

11.  Balan Daria   

12.  Banari Vera  

13.  Bantea Ana  

14.  Barbăscumpă Nicolae   

15.  Bârca Lidia   

16.  Barcari Petru   
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17.  Bargan Daniela  

18.  Batrîncea Alexei   

19.  Bejan Alexandr  

20.  Belan Irina   

21.  Bernevec Maria  

22.  Bîrsa Veronica  

23.  Bistrițchi Aliona  

24.  Bivol Gheorghe  

25.  Bivol Ionela   

26.  Blagodarenco Mariana   

27.  Bobu Nicolae   

28.  Bou Ștefan   

29.  Bounegru Eudochia  

30.  Braghiș Nicoleta  

31.  Brînză Gheorghe   

32.  Brînzaniuc Violin   

33.  Brînzaniuc Violina  

34.  Bujor Cornelia   

35.  Bunduchi Mariana  

36.  Burduh Liviu  

37.  Burdujan Tatiana  

38.  Burlac Alexandru   

39.  Burlac Andriana   

40.  Busuioc Sanduța  

41.  Buțcu Maria  

42.  Butnaru Eugenia  

43.  Butnaru Nicolae   

44.  Butnaru Olga   

45.  Calin Dumitru  

46.  Cantarji Maria   

47.  Caranfil Alexandr  

48.  Cărăuș-Plăcintă Oxana   

49.  Cazacu Maria   

50.  Ceban Elena   

51.  Ceban Stela  

52.  Ceban Valentin  

53.  Cebotari Vasile  
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54.  Cerbu Alexandru   

55.  Cerbu Ion  

56.  Cerguță Ion   

57.  Cernovscaea Dina  

58.  Chicu Elena   

59.  Chifiac Karina   

60.  Chirilov Axenia  

61.  Chironda Gheorghe   

62.  Chiroșca Svetlana   

63.  Cincilei Ariadna  

64.  Claihcnet Cristina  

65.  Clim Valeriu  

66.  Cociu Anastasia  

67.  Coguteac Eugenia  

68.  Cojocaru Nicoleta   

69.  Cosici Natalia  

70.  Costin Irina   

71.  Costin Valeria  

72.  Cotelea Iulia  

73.  Cotoman Gheorghe   

74.  Covali Daniela   

75.  Covali Daniela   

76.  Covali Mihaela   

77.  Covali Svetlana  

78.  Creciun Ion   

79.  Crețu Grigore  

80.  Criminceanu Iulian  

81.  Croitor Adrian   

82.  Croitor Gheorghe   

83.  Croitoru Marius  

84.  Cucovei Carolina  

85.  Culciu Iulia   

86.  Curuntiuc Doina  

87.  Curuntiuc Tatiana   

88.  Cușnir Irina  

89.  Dadu Alina  

90.  Darii Carolina  
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91.  Didoruc Sergiu  

92.  Dînga Andrei  

93.  Dodon Diana  

94.  Dogari Constantin   

95.  Donnic Galina  

96.  Donoi Onorina  

97.  Dragan Tatiana  

98.  Dubălaru Victor  

99.  Dumitrașciuc Corina  

100.  Dumitrașciuc Mihaela  

101.  Emandei Cristina   

102.  Emandei Maria  

103.  Farguțu Lucia  

104.  Filip Natalia  

105.  Filipp Mihaela  

106.  Florea Maria  

107.  Fluerari Ana  

108.  Fornea Alexandru  

109.  Gainar Eugenia  

110.  Gamaniuc Marina   

111.  Gangan Diana  

112.  Gangan Viorelia  

113.  Gasan Cristina   

114.  Gheorghiță Eugenia  

115.  Ghețan Alexandru   

116.  Ghețiu Alina   

117.  Golban Tatiana   

118.  Golubișin Alexandru   

119.  Gore Dumitru  

120.  Gorea Constantin  

121.  Goreainov Victoria  

122.  Grădinaru Marcela  

123.  Grițco Dmitrii  

124.  Grițco Silvia   

125.  Griza Marina   

126.  Guțu Nicoleta  

127.  Ignat Doina   
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128.  Ignatiev Stanislav  

129.  Ilieș Diana   

130.  Iova Tatiana   

131.  Jantovanu Alexandru   

132.  Lapicus Natalia  

133.  Larii Lucia  

134.  Leahu Diana   

135.  Loghin Irina   

136.  Luca Cristian  

137.  Lupașcu Alina   

138.  Lupașcu Catricio  

139.  Lupașcu Daniela  

140.  Malenchii Elena   

141.  Mămăligă Cristina   

142.  Mannara Romina   

143.  Manoli Vitalie   

144.  Marcu Valentin   

145.  Mardari Aurelia  

146.  Marleanu Serghei   

147.  Martîniuc Oleg  

148.  Matcin Nicolae  

149.  Mihăilă Radu   

150.  Mihalache Nicoleta   

151.  Mînăscurtă Ana  

152.  Mînza Diana   

153.  Mircos Stasic   

154.  Mitronici Victor  

155.  Moisei Victoria  

156.  Morari Alexei  

157.  Moraru Corina  

158.  Moșanu Inga  

159.  Muntean Ivan   

160.  Munteanu Olga   

161.  Murug Alexandru  

162.  Nastas Andrei   

163.  Nastas Maria   

164.  Negru Ghorghe   
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165.  Negură Adela  

166.  Nestor Olga   

167.  Neteda Mihail   

168.  Nicoară Vera  

169.  Nistor Căti-Cătălina  

170.  Novac Lilia  

171.  Novac Ștefan   

172.  Obadă Alexandru  

173.  Odagiu Violetta  

174.  Onța Elena   

175.  Pădureț Marcela  

176.  Panfil Ion  

177.  Paraschiv Viorica  

178.  Pascal Nicoleta   

179.  Păscăluță Alexandra  

180.  Pascari Andrei   

181.  Pascari Doinița  

182.  Peregudova Irina  

183.  Peregudova Maria   

184.  Petrov Liuba  

185.  Pîrvu Lilia   

186.  Ponomariov Nicolae  

187.  Popa Mădălina  

188.  Poponeț Nicolae  

189.  Popov Egor   

190.  Popovcean Corina  

191.  Popovici Victor   

192.  Povar Ecaterina  

193.  Prițevatîi Nicoleta   

194.  Procopciuc Vasile   

195.  Prozorovschi Dumitru  

196.  Prunici Veronica   

197.  Pușcaș Diana  

198.  Rabei Natalia   

199.  Raciula Lilia   

200.  Romaniuc Alina  

201.  Roșca Adrian   
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202.  Rotarciuc Marcel  

203.  Rotaru Mariana   

204.  Rufanda Eugeniu  

205.  Russu Cristina  

206.  Rusu Ana  

207.  Rusu Raisa  

208.  Samciuc Nicolai  

209.  Samson Irina   

210.  Sandu Anastasia  

211.  Sandu Nadejda  

212.  Sanduța Daria  

213.  Savin Alina   

214.  Scripnic Diana   

215.  Scutari Maria  

216.  Scutaru Maria  

217.  Șișcanu Veaceslav  

218.  Sloninov Aurelia  

219.  Șmigon Viorica  

220.  Spinei Tudor  

221.  Stadnic Nicu   

222.  Starciuc Svetlana  

223.  Stavilă Mihaela  

224.  Stavila Olga   

225.  Ștefîrța Cristian  

226.  Stoica Elena  

227.  Svinarciuc Andrian   

228.  Svinarciuc Ivan   

229.  Talmaci Laura   

230.  Țîmpău Radu  

231.  Tîrsîna Tatiana   

232.  Tulei Radu   

233.  Tulei Violeta  

234.  Țurcan Olga  

235.  Țurcan Sergiu  

236.  Ursu Evghenii  

237.  Ursu Maria  

238.  Vasluian Marta  
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239.  Vîșcu Tatiana  

240.  Vizitiu Cristina   

241.  Vlaico Nicoleta  

242.  Voitic Nicolai  

243.  Zaporojan Ciprian   

244.  Zavtur Axenia  

245.  Zuza Ana  

246.  Zuza Nicolae   

 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1223 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal, 

la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017”:  

 

„La 27 octombrie 2017, Partidul Naţional Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un 

demers privind desemnarea dnei Ecaterina Blanovschi în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 

noiembrie 2017. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 38 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Se confirmă dna Ecaterina Blanovschi în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Naţional Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, 

comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul 

Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei  

Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comuna Ghiliceni, raionul Telenești, din 

data de 19 noiembrie 2017.  

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a 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___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1224 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca”:  

  

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

Gheorghi ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul raional Basarabeasca, precum 

și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Chifariuc Valeri de pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 

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 Ghiosea Gheorghi ales 

pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul raional Basarabeasca. 

            2. Se atribuie candidatului supleant  Chifariuc Valeri de pe lista Partidului Politic Partidul 

Nostru mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca. 

            3. Se preavizează consilierul Chifariuc Valeri asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dl Veaceslav Agrigoroae nu este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1225 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

Deoarece secretarul Comisiei, dl Veaceslav Agrigoroae, nu este prezent în ședință, dna Alina Russu 

a solicitat membrilor propuneri de numire a unui nou secretar al ședinței pentru a putea fi semnate 

hotărîrile adoptate ulterior și procesul-verbal al ședinței. 

Iurie Ciocan – a propus ca dl Vadim Filipov să exercite funcția de secretar pentru restul subiectelor 

ce for fi dezbătute. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  
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Propunerea a fost acceptată. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni”:  

  

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, 

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 Slobozia-Dușca  îi revine candidatului supleant Lupașco Marin de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Criuleni din 17 și 25 

iunie 2015.  

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

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

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

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

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

 

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

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Lupașco Marin de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lupașco Marin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1226 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Floreşti”:  

  

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

Svetlana aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal 

Vărvăreuca, raionul Floreşti, 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 Vărvăreuca îi revine candidatului supleant Ciobanu Alexei de pe lista 

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

18 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 
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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 Ciornîi Svetlana aleasă 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Vărvăreuca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Floreşti, 

candidatului supleant Ciobanu Alexei de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ciobanu Alexei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1227 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești”:  

  

„Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, prin decizia nr. 06/26.2 din 25 august 2017, 

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

mandatul consilierului Secrieru Victor 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 deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul comunal Cărpineni îi revine candidatului supleant Tărîță Arcadie de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Tabără Alexandru 

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

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, 

candidatului supleant Tărîţă Arcadie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Tărîţă Arcadie 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 Сomisiei 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1228 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

10. S-A AUDIAT: 

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

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

  

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

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

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

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

consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni îi revine candidatului supleant Artamonov Pavel de pe 

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

Judecătoriei Nisporeni 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 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 Cojocaru Victor ales 

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

Nisporeni. 

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

candidatului supleant Artamonov Pavel de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”.                                                 

3. Se preavizează consilierul Artamonov Pavel asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1229 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești”:  
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Ioxa Eugenia  

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mîndrești, raionul 

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

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

consilier în Consiliul comunal Mîndrești îi revine candidatului supleant Adam Vasile de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 25 

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarația candidatului supleant Bosîi 

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

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 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 Ioxa Eugenia aleasă 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mîndrești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești, 

candidatului supleant Adam Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Adam Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1230 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni”:  

  

„Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni, prin decizia nr. 4/4 din 28 iulie 2017, a ridicat, 

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

consilierului Burlacu Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul comunal Pîrlița îi revine candidatului supleant Livadaru Dumitru de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 23 

iunie 2015. 

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

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

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

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

  

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Livadaru Dumitru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Livadaru Dumitru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1231 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 

(subiectele 1-5) 

 

Secretarul ședinței                                                                                                  Vadim FILIPOV 

(subiectele 6-12) 
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