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PROCES-VERBAL nr. 96 

al ședinței ordinare 

din 12.12.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 6 membri ai Comisiei care au semnat în 

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

Vasile Gafton.  

 

În debutul ședinței, membrii Comisiei au ținut un minut de reculegere în memoria a trei personalități 

care au marcat istoria țării noastre, decedate recent: Al. Moșanu, primul președinte al Parlamentului 

RM, Vl. Curbet, conducătorul ansamblului academic de dansuri populare „Joc”, și Regele Mihai I 

al României. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 9 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și să 

vină cu propuneri.  

(Dl Vasile Gafton este prezent în ședință.) 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2. Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale 

secțiilor de votare  

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru  

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

Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului ordinea de zi anunțată. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

Ordinea de zi cu 9 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

1. S-A AUDIAT: 

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

inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”:  

 

„Prin Hotărîrea nr. 268 din 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de 

cererea de demisie a deputatului Domenti Oxana din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi a declarat vacant mandatul de deputat care aparține acestui partid. 

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

deputat îi revine candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Curții Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014. 

La validarea mandatului se va ține cont de declarația candidatului supleant Pîrlog Vitalie de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de deputat. 

În temeiul art. 62 din Constituția Republicii Moldova, art. 18, art. 22 alin. (1) lit. t), art. 92 

alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuit 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

2. Se propune Curții Constituționale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

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. 

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a declarat că fraza din alin. 2, „La validarea mandatului se va ține cont de 

declarația candidatului supleant Pîrlog Vitalie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, prin care acesta refuză mandatul de deputat”, trebuie reformulată pentru că sintagma „se 

va ține cont” este nepotrivită în partea de hotărîre, deoarece validarea mandatului nu o face Comisia, 

ci Curtea Constituțională. Comisia ar trebui să precizeze doar că cunoaște despre refuzul dlui Vitalie 

Pîrlog de a i se atribui mandatul de deputat. 

Veaceslav Agrigoroae – a acceptat propunerea. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată: 

 

„Prin Hotărîrea nr. 268 din 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de 

cererea de demisie a deputatului Domenti Oxana din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi a declarat vacant mandatul de deputat care aparține acestui partid. 

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

deputat îi revine candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Curții Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014. 

Totodată, Comisiei i-a fost prezentată declarația candidatului supleant Pîrlog Vitalie de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de deputat. 

În temeiul art. 62 din Constituția Republicii Moldova, art. 18, art. 22 alin. (1) lit. t), art. 92 

alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 
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1. Se ia act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuit 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

2. Se propune Curții Constituționale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

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.” 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

(Dl Vadim Filipov este prezent în ședință.) 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1309 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

2. S-A AUDIAT: 

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

consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare”:  
 

„Prin Hotărîrile nr. 908 din 2 mai, nr. 947 din 6 iunie, nr. 992 din 21 iunie, nr. 1101 din 12 

septembrie,  nr. 1029 din 18 iulie, nr. 1052 din 1 august, nr. 1069 din 15 august, nr. 1080, nr. 1081 

și nr. 1082 din 29 august, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 19 noiembrie 2017 pentru 

desfăşurarea alegerilor locale noi pentru alegerea primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, 

comunelor Berlinți din  raionul Briceni, Zîrnești din raionul Cahul, Plopi din raionul Cantemir, 

Ștefănești din raionul Florești, Lăpușna din raionul Hîncești, Sărăteni din raionul Leova, Ghiliceni 

din raionul Telenești și satelor Fundurii Noi din raionul Glodeni și Căpriana din raionul Strășeni. 

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi în localităţile sus-menţionate au 

fost constituite 10 consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi 22 birouri electorale ale 

secţiilor de votare. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerile locale noi din 

19 noiembrie și 3 decembrie 2017, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi a 

proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării, întocmite de consiliile electorale de 

circumscripţie, Comisia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la cunoştinţă publică rezultatele 

finale. 

Instanțele de judecată au confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 19 noiembrie şi 3 

decembrie curent şi au validat mandatele primarilor aleşi.  

În temeiul art. 18, art. 26, art. 34 și art. 135 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. Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi și birourile electorale ale secţiilor 

de votare constituite în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi din 19 noiembrie şi 

3 decembrie îşi încetează activitatea şi se consideră dizolvate.  

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 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. 1310 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 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au fost depuse cererea de demisie a consilierului Vîrtosu 

Maria aleasă pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie 

Leancă” în Consiliul orăşenesc Sîngera, 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 orăşenesc Sîngera îi revine candidatului supleant Căpăţînă Ion de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău, din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului 

s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Hîncu Ştefan 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 Vîrtosu Maria aleasă pe lista 

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

orăşenesc Sîngera. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Căpăţînă Ion de pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană 

din Moldova – Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Căpăţînă 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1311 a fost aprobată cu votul unanim al 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 raional Basarabeasca”:  

 

„Consiliul raional Basarabeasca, prin decizia nr. 07/01 din 13 octombrie 2017, a ridicat 

mandatul consilierului independent, Cernauțan Ilie, în legătură cu intrarea în vigoare a sentinței de 

condamnare. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier. 

Întrucît i-a fost ridicat mandatul unui consilier independent, se restabilește şirul descrescător. 

După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați ai 

Partidului Democrat din Moldova.  
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Popov Ion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (10) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

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

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. b), pct. 27 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 ăș t e : 
 

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

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

Popov Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Popov Ion 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.” 
 

Șirul descrescător restabilit în Consiliul raional Basarabeasca 
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1.  2039 1994 1960 1615 691 559 388 353 

2.  1019,5 997 980 807,5 345,5 279,5 194  

3.  679,66 664,66 653,33 538,33 230,33 186,33 129,33  

4.  509,75 498,5 490 403,75 172,75 139,75 97  

5.  407,8 398,8 392 323 138,20 111,80 77,60  

6.  339,83 332,33 326,66 269,16 115,16 93,16 64,66  

7.  291,28 284,85 280 230,71 98,71 79,85 55,42  

8.  254,87 249,25 245 201,87 86,37 69,87 48,50  

9.  226,55 221,55 217,77 179,44 76,77 62,11 43,11  

10.  203,90 199,40 196 161,50 69,10 55,90 38,80  

11.  185,36 181,27 178,18 146,81 62,81 50,81 35,27  

12.  169,91 166,16 163,33 134,58 57,58 46,58 32,33  

13.  156,84 153,38 150,76 124,23 53,15 43 29,84  

14.  145,64 142,42 140 115,35 49,35 39,92 27,71  

15.  135,93 132,93 130,66 107,66 46,06 37,26 25,86  

16.  127,43 124,62 122,50 100,93 43,18 34,93 24,25  

17.  119,94 117,29 115,29 95 40,64 32,88 22,82  

18.  113,27 110,77 108,88 89,72 38,38 31,05 21,55  

19.  107,31 104,94 103,15 85 36,36 29,42 20,42  

20.  101,95 99,70 98 80,75 34,55 27,95 19,40  

21.  97,09 94,95 93,33 76,90 32,90 26,61 18,47  

22.  92,68 90,63 89,09 73,40 31,40 25,40 17,63  

23.  88,65 86,69 85,21 70,21 30,04 24,30 16,87  

24.  84,95 83,08 81,66 67,29 28,79 23,29 16,16  

25.  81,56 79,76 78,40 64,60 27,64 22.36 15,52  

26.  78,42 76,69 75,38 62,11 26,57 21,50 14,92  

27.  75,51 73,85 72,59 59,81 25,59 20,70 14,37  
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Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vadim Filipov – a anunțat că prin decizia Curții de Apel din 30 octombrie curent a fost ridicat 

mandatul de consilier și a întrebat raportorul dacă nu consideră ca ar fi cazul ca să se aștepte și 

decizia Curții Supreme de Justiție, deoarece dosarul se examinează în această instanță. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că Comisia deține răspunsul Oficiului teritorial Hîncești al 

Cancelariei de Stat, care confirmă că decizia este legală și a declarat că susține acest proiect de 

hotărîre, iar membrii se vor exprima prin vot. 

Vadim Filipov – a precizat că Comisia deține o notificare din 23. 10. 2017 a Cancelariei de Stat 

prin care Consiliului Raional Basarabeasca i se solicită să-și abroge decizia nr. 07/01 din 13 

octombrie 2017 și a întrebat dacă raportorul deține o altă notificare. 

Veaceslav Agrigoroae – a concretizat că deține notificarea din 22 noiembrie, adresată CEC, în care 

se spune că decizia nr. 07/01 din 13 octombrie 2017 este considerată corectă. 

Alina Russu – a solicitat raportorului să concretizeze la ce dată au fost depuse documentele din 

partea Consiliului Raional Basarabeasca vizavi de decizia de ridicare a mandatului consilierului și 

dacă Comisia a examinat toate aspectele respectivei decizii. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că acest set de documente este discutat la Comisie încă din luna 

octombrie curent și consideră că nu ar fi cazul să se tergiverseze cu luarea unei decizii. 

Alina Russu – a solicitat dlui Filipov să concretizeze la care notificare s-a referit în debutul 

dezbaterilor la acest proiect de hotărîre. 

Vadim Filipov – a comunicat că la Comisie a parvenit o notificare din partea Consiliului Raional 

Basarabeasca cu anexa la notificare în care se solicită abrogarea deciziei de ridicare a mandatului și 

a precizat că dosarul se află în examinare la CSJ. De aceea dumnealui vine și cu propunerea de 

amînare a examinării respectivului proiect de hotărîre. 

Alina Russu – a solicitat opinia raportorului. 

Veaceslav Agrigoroae – a solicitat să fie pusă la vot propunerea de amînare a examinării. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2____, Abținere___2___.  

Propunerea nu a fost acceptată. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___4___.  

 

Hotărîrea nu a întrunit numărul necesar de voturi.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul”:  

 

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

ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Zîrnești, raionul 

Cahul, 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 Zîrnești îi revine candidatului supleant Crețu Igor de pe lista 

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

25 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 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 Beju Nicolae ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Zîrnești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul, 

candidatului supleant Crețu Igor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Crețu Igor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre.  

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1312 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

 

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

Constantin ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Zăicana, 

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

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

de consilier în Consiliul sătesc Zăicana îi revine candidatului supleant Foiu Valeria de pe lista 

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

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarațiile candidaților supleanți 

Plămădeală Ion, Canțîr Mariana și Ilieș Ion de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Alexandrov Constantin ales 

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

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

candidatului supleant Foiu Valeria de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Foiu Valeria asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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Președintele a solicitat membrilor 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. 1313 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

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 Fundurii Noi, raionul Glodeni”:  

 

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

Vasili ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Fundurii Noi, 

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

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

de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi îi revine candidatului supleant Prunceac Vasile de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 

19 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 Colenco Vasili ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Fundurii Noi.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, 

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

3. Se preavizează consilierul Prunceac 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1314 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Iabloana, raionul Glodeni”:  
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Bogaci Denis 

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni, 

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 Iabloana îi revine candidatului supleant Petelca Iurii de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 19 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți Tcaciuc Irina și Talpă 

Iuliana de pe lista aceluiași partid, prin care acestea 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bogaci Denis ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Iabloana.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni, 

candidatului supleant Petelca Iurii de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Petelca Iurii 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1315 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Mîndrești, raionul Telenești”:  

 

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mîndrești, 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 Mîndrești îi revine candidatului supleant Munteanu Valeriu de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Eșanu Vasile ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mîndrești.  
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești, 

candidatului supleant Munteanu Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Munteanu Valeriu 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1316 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

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

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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