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PROCES-VERBAL nr. 95 

al ședinței ordinare 

din 06.12.2017, 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 7 membri ai Comisiei care au semnat în 

borderoul procesului-verbal. Absenți sunt domnii Vadim Filipov și Sergiu Gurduza.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 18 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

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

locale noi din 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimișlia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul 

Dondușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 
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15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul 

Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

18. Cu privire la încheierea perioadei de convocare a membrilor care nu activează permanent în 

Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alina Russu 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – a întrebat dacă au fost invitați responsabilii de finanțe vizați la subiectul 1 de 

pe ordinea de zi. 

Alina Russu – a anunțat prezența în sală a doamnei Maria Josanu, trezorierul PL, și a precizat că 

ceilalți participanți la scrutinele electorale recente au fost de asemenea anunțați și invitați pentru 

ședința de astăzi. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

Ordinea de zi cu 18 subiecte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. 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 19 

noiembrie 2017”:  

 

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

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

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

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

nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului comunei Lăpușna, raionul 

Hîncești” s-a stabilit, de asemenea, data de 3 decembrie 2017 pentru votarea repetată în comuna 

Lăpușna, raionul Hîncești. 
În conformitate cu hotărîrea  nr.1272, la turul al doilea de scrutin au participat candidații din 

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

Moldova. La votarea repetată pentru alegerea primarului comunei Lăpușna a participat același 

candidat înregistrat inițial, din partea Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

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

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

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

Ghiliceni, raionul Telenești, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 

septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali 

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

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

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015.  

Astfel, conform Programului calendaristic, prezentarea rapoartelor privind veniturile și 

cheltuielile din campania electorală, în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, a fost stabilită 
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pentru data de 1 decembrie curent. Deci, cel de-al șaselea raport reflectă situația de la această dată, 

pentru aceeași dată fiind fixată și ultima raportare de către cele două formațiuni politice – Partidul 

Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Democrat din Moldova, - care au 

concurat în respectivele alegeri.  

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

Moldova au prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile la situația din 1 

decembrie 2017, de asemenea veniturile și cheltuielile pentru întreaga perioadă a campaniei 

electorale.  

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. 

Totodată, prin hotărîrea CEC nr. 1276 din 22 noiembrie 2017 „Cu privire la rapoartele 

financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 

noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017”, s-a constatat 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”, Partidul Democrat din Moldova,  Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul 

Liberal și Partidul Naţional Liberal. 

 

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

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

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

 

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

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

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

din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin și votarea repetată din cadrul alegerilor 

locale noi, fixate pentru data de 3 decembrie 2017, depuse de concurenții electorali: Partidul Politic 

”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Democrat din Moldova  (datele 

generalizate din rapoarte la situația din 1 decembrie 2017 sunt prezentate în anexa nr. 1). 

2. Se ia act de rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor 

locale noi din 19 noiembrie 2017 ale concurenților electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova,  Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul 

Liberal și Partidul Naţional Liberal (datele generalizate din rapoarte sunt prezentate în anexa nr. 2). 

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.” 
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Anexa nr. 1  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1291 din 6 decembrie 2017 

 

 

 (lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 24 

noiembrie 

2017 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

01 decembrie 

2017 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  01 

decembrie 

2017 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de       

01 

decembrie 

2017 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

73,50 3200,00 3273,50 0,00 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
9,70 0,00 9,70 0,00 

      

      

 
Anexa nr. 2  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1291 din 6 decembrie 2017 

 

 

  (lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

începutul 

perioadei 

Venituri în 

campania 

electorală 

Cheltuieli în 

campania 

electorală 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

sfîrșitul 

perioadei 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

0,00 28100,00 28100,00 0,00 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
0,00 43590,00 43590,00 0,00 

3 
Partidul Politic Partidul 

Nostru 
0,00 17617,34 17617,34 0,00 

4 Partidul Liberal 0,00 6693,74 6693,74 0,00 

5 Partidul Naţional 

Liberal 
0,00 5416,00 5416,00 0,00 

 

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___0___. 

(Domnul Vladimir Șarban nu este prezent la procedura de vot a hotărîrii.) 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1291 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 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău”:  

 

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

Ruslan ales pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” 

în Consiliul municipal Chişinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul municipal Chişinău îi revine candidatului supleant Priseajniuc Eremei de 

pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău, din 13 iulie 2015. La atribuirea mandatului 

s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Sturza Eugeniu de pe lista aceleiaşi formaţiuni 

politice, prin care acesta 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 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Codreanu Ruslan ales pe lista 

Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul 

municipal Chişinău. 

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

Priseajniuc Eremei de pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – 

Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Priseajniuc Eremei 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___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1292 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău”:  
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Bacal Iuri 

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Stăuceni îi revine candidatului supleant Ţînţar Ion de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani, municipiul Chişinău, din 3 iulie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Guzun Vasile de 

pe lista aceluiași partid, prin care acesta 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 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bacal Iuri ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Stăuceni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Ţînţar Ion de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Ţînţar Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 

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

proiectul de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Domnul Vladimir Șarban este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1293 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

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

  

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

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

precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț îi revine candidatului supleant Calmîc Ion de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 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 ş t e: 
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Curbet Victor ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Hîrbovăț. 

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

candidatului supleant Calmîc Ion de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Calmîc Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor 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. 1294 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 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Eni Efim ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni, și a primit 

totodată documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

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

îi revine listei de candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti îi revine candidatului supleant Untu Serghei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 26 

iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 133 alin. (9) şi (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, pct. 26 și pct. 29 

din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat 

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

Centrală h o t ă r ă ș t e: 

  

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni, 

candidatului supleant Untu Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Untu Serghei 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.” 
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ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni 
 

 

 

 

Consiliul sătesc Chircăieşti - 13 mandate. 

 

Șirul descrescător restabilit I – 5 decembrie 2017, atribuit mandatul de consilier PLDM (81). 

 

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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1295 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimișlia”:  

  

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Borș Petru ales pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimișlia, 

și a primit totodată documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

Setul de documente prezentat conține și  decizia nr. 7/13 din 24 octombrie 2017 a Consiliului 

sătesc Selemet. La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că decizia în cauză a fost 

Nr. 

d/o 

PDM PLDM PCRM B.E. Platforma 

Popular 

Europeană din 

Moldova 

PL 

1.  669 243 185 125 48 

2.  334,5 121,5 92,5 62,5 24 

3.  223 81 61,66 41,66 16 

4.  167,25 60,75 46,25 31,25 12 

5.  133,8 48,6 37 25 9,6 

6.  111,5 40,5 30,83 20,83 8 

7.  95,57 34,71 26,42 17,85 6,85 

8.  83,62 30,37 23,12 15,62 6 

9.  74,33 27 20,55 13,88 5,33 

10. 66,9 24,3 18,50 12,5 4,80 

11. 60,81 22,09 16,81 11,36 4,36 

12. 55,75 20,25 15,41 10,41 4 

13. 51,46 18,69 14,23 9,61 3,69 
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adoptată cu depășirea competenței materiale, deoarece, contrar prevederilor de la art. 5 alin. (3) al 

Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, consiliul a declarat vacant 

mandatul consilierului Borș Petru, însă competența în acest sens îi revine Comisiei Electorale 

Centrale. În vederea respectării cadrului legal în vigoare și avînd în vedere că decizia consiliului 

local, ca act emis în afara competenței, este lovită de nulitate, Comisia recomandă Consiliului sătesc 

Selemet să-şi abroge decizia nr. 7/13 din 24 octombrie 2017.  

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

consilier în Consiliul sătesc Selemet îi revine candidatului supleant Vulpe Tudor de pe lista Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 23 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Carauș Ion de pe 

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

Din documentele transmise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat 

la 18 septembrie 2017, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la 

Comisie pe data de 24 noiembrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului sătesc Selemet nu a 

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

a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 

2013. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 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, pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul 

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

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

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Selemet.    

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimișlia, candidatului 

supleant Vulpe Tudor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3.  Se preavizează consilierul Vulpe Tudor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile 

pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.  

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Selemet, dna Moraru Elena, asupra necesității 

respectării termenului stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

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

23 aprilie 2013. 

5. Se recomandă Consiliului sătesc Selemet, raionul Cimișlia, să-şi abroge decizia nr. 7/13 din 

24 octombrie 2017. 

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

de hotărîre. 
 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – a întrebat raportorul dacă cunoaște faptul cdacă oficiul Cancelariei de stat a 

sesizat sau nu Consiliul vizavi de această decizie care nu trebuia să fie adoptată, deoarece Cancelaria 

este responsabilă de verificarea legalității deciziilor Consiliului. 

Veaceslav Agrigoroae – a declarat că nu cunoaște despre acest fapt și, dacă va fi cazul, se va putea 

reveni la acest subiect pentru documentare. 
 

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. 1296 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  
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7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni”:  

 

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

Sergiu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și Criminschi Vitalie ales pe lista  Partidului 

Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți. 

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

consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni le revin candidaților supleanți Popescu Serghei de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova și Zaplitnaia Natalia de pe lista  Partidului Politic Partidul 

Nostru. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Dondușeni 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 nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Bednîi Sergiu ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova și Criminschi Vitalie ales pe lista  Partidului Politic Partidul 

Nostru în Consiliul orășenesc Dondușeni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni, 

candidaților supleanți Popescu Serghei de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Zaplitnaia 

Natalia de pe lista  Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierii Popescu Serghei și Zaplitnaia Natalia asupra obligaţiei de a 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele 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. 1297 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti”:  

  

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

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

supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni îi revine candidatului supleant Capbătut Vera de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 22 

iunie 2015. 
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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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Patrașco Vlad ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Domulgeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti, 

candidatului supleant Capbătut Vera de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Capbătut Vera 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. 1298 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei”:  

  

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Ciloci Ion ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei. Totodată, la Comisie au parvenit 

cererea de demisie a consilierului Colesnic Victor din partea Partidului Democrat din Moldova, 

precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți. 

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

consilier în Consiliul sătesc Mitoc le revin candidaților supleanți Guțan Ștefan de pe lista Partidului 

Liberal și Pascari Natalia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate 

prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. La atribuirea mandatului ce îi revine Partidului 

Liberal s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Galașan Vasilița, prin care aceasta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 20, pct. 23, pct. 25 şi 

pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

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

Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Colesnic Victor ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Mitoc. 
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3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei, candidaților 

supleanți Guțan Ștefan de pe lista Partidului Liberal și Pascari Natalia de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

4. Se preavizează consilierii Guțan Ștefan și Pascari Natalia asupra obligaţiei de a respecta 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor 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. 1299 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, raionul Orhei”:  

  

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

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Step-Soci, raionul Orhei, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Step-Soci îi revine candidatului supleant Vulpe Nicolae de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie, precum și declarația de consimțămînt a 

următorului candidat supleant au fost depuse la consiliu la data de 22 și respectiv 29 septembrie 

2017, iar la Comisie au parvenit în data de 27 noiembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului 

comunal Step-Soci nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la 

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

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.  
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Nartea Victor ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Step-Soci. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, raionul Orhei, 

candidatului supleant Vulpe Nicolae de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Vulpe Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Step-Soci, dna Botea Tatiana, asupra 

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

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale și 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___2___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1300 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 Vatici, raionul Orhei”:  

  

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

Anton ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Vatici îi revine candidatului supleant Neghin Nadejda de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 21 

septembrie 2017, iar la Comisie a parvenit în data de 23 noiembrie 2017, astfel rezultă că secretarul 

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

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

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 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 ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Veverița Anton ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Vatici. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei, candidatului 

supleant Neghin Nadejda de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Neghin Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Vatici, dna Gînco Maria, asupra necesității 

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

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

23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

 

Hotărîrea nr. 1301 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 unor mandate de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei”:  

  

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

aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Găină Petru ales pe lista Blocului 

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

Copăceni, raionul Sîngerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier 

următorilor candidați supleanți. 

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

de consilier în Consiliul comunal Copăceni le revin candidaților supleanți Daraban Ion de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Bostan Elena de pe lista Blocului electoral 

„Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. Listele au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 2015. La atribuirea mandatului ce îi revine Blocului 

electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Mițic Victoria, Ceresău Ion, Gorea Oxana, Ciutac Svetlana și Brașovan 

Svetlana prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier și de adeverința, eliberată de 

către primarul comunei Copăceni, privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Anițoaie 

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

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 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 cererile de demisie, mandatele consilierilor Guțu Lilia aleasă pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Găină Petru ales pe lista Blocului electoral 

„Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul comunal Copăceni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei, 

candidaților supleanți Daraban Ion de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și 

Bostan Elena de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie 

Leancă”. 

3. Se preavizează consilierii Daraban Ion și Bostan Elena asupra obligaţiei de a respecta 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor 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. 1302 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  
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13. 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”:  

  

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Cioară Sergiu 
ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc 

Vorniceni, raionul Strășeni, și a primit totodată 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 Costin Vasile de pe lista 

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

Judecătoriei Strășeni din 3 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverințele 

primăriei privind aflarea peste hotare a candidaților supleanți Bocan Ion și Costin Andrei de pe lista 

aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) 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 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 Vorniceni.    

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Costin Vasile de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3.  Se preavizează consilierul Costin Vasile 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. 

 

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. 1303 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

14. S-A AUDIAT: 

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

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

  

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

Elena aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul 

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

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

de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia îi revine candidatului supleant Tarlev Pavel de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, 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 ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Derivolcova Elena aleasă pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Taraclia. 

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

candidatului supleant Tarlev Pavel de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Tarlev 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. 1304 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești”:  

  

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

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești, 

precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi îi revine candidatului supleant Sîrbu Stela de pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sîrbu Igor ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Brînzenii Noi.  

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

candidatului supleant Sîrbu Stela de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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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. 1305 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești”:  

  

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

Nicolae ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni îi revine candidatului supleant Raileanu Svetlana de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 1 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 și pct. 29 din Regulamentul 

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rotaru Nicolae ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Ghiliceni.  

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

candidatului supleant Raileanu Svetlana de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Raileanu Svetlana 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. 1306 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  
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17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești”:  

  

„Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești, prin decizia nr. 5/10 din 13 octombrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Vlas Nicolae 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 sătesc Țînțăreni îi revine candidatului supleant Trofim Tatiana de pe lista 

Partidului Liberal 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 Țînțăreni. 

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

candidatului supleant Trofim Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Trofim Tatiana 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. 

 

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. 1307 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

18. S-A AUDIAT: 

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

perioadei de convocare a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală”:  

  

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

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

  

1. Se încheie perioada de convocare a membrilor care nu activează permanent în Comisia 

Electorală Centrală, începînd cu 7 decembrie 2017, după cum urmează: 

 Vadim Filipov, avocat, Cabinetul Avocatului „Filipov Vadim”; 

 Vasile Gafton, avocat, Cabinetul Avocatului „Vasile Gafton”; 

 Sergiu Gurduza;  

 Vladimir Șarban. 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1308 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a invitat mass-media să participe la 

lansarea ghidului Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri în cadrul campaniei realizate 

de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare „16 zile de activism împotriva violenței în 

bază de gen”, eveniment ce se va desfășura pe data de 07 decembrie, ora 15.00, în sala de ședințe a 

Comisiei și a declarat ședința închisă.  

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Viorica Zaharia 

Tel.: 022-201-898 


