
1 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 97 

al ședinței ordinare 

din 27.12.2017, 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 8 membri ai Comisiei care au semnat în 

borderoul procesului-verbal. Absent de la ședință este domnul Sergiu Gurduza. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 27 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nemțeni, raionul Hîncești 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la New Delhi, Republica 

India 

Raportor: Alina Russu 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Mărculești, raionul 

Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul 

Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

17.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Malcoci, raionul Ialoveni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

19.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

20.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

21.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

22.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

23.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

24.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul 

Ștefan Vodă 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

25.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ratuș, raionul Telenești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

26.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

27.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

PROPUNERI: 

Iurie Ciocan – a constatat că, din întreaga ordine de zi, doar 2 subiecte nu se referă la atribuirea de 

mandate de consilier și a propus ca raportorii subiectelor ce vizează atribuirile de mandate să 

raporteze în mod telegrafic proiectele supuse dezbaterii, deoarece toți membrii cunosc deja 

conținutul proiectelor. 

Propunerea a fost acceptată. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 27 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti”:  

 

„Prin decizia nr. 08/02 din 13 noiembrie 2017, Consiliul sătesc Nemţeni, raionul Hînceşti, a 

luat act de demisia primarului Filipschi Gheorghe. 

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

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

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

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea Comisiei 
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Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale 

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

 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al satului Nemţeni, raionul Hînceşti. 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

 REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1317 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 delegarea 

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la New Delhi, Republica India”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, precum şi 

acceptînd propunerea Comisiei Electorale din Republica India de a semna un Memorandum de 

colaborare și invitația de a participa la cea de-a 8-a ediție a Zilei Naționale a Alegătorilor și la 

Conferința cu tema ”Incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral” care vor avea loc 

în perioada 24-25 ianuarie 2018, la New Delhi, Republica India, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se deleagă, pentru perioada 22-27 ianuarie 2018, domnul Vadim Filipov, membrul 

Comisiei Electorale Centrale și domnul Corneliu Pasat, șef adjunct al Direcției comunicare, relații 

publice și mass-media din cadrul Aparatului Comisiei, pentru participare la cea de-a 8-a ediție a 

Zilei Naționale a Alegătorilor și la Conferința cu tema ”Incluziunea persoanelor cu dizabilități în 

procesul electoral” care vor avea loc în perioada 24-25 ianuarie 2018 la New Delhi, Republica India.  

2. Domnul Vadim Filipov este împuternicit cu dreptul de a semna Memorandumul de 

colaborare dintre Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Comisia Electorală din 

Republica India. 

3. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional, asigurare 

medicală, diurna, pentru taxa de viză, iar cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de 

către organizatori.     

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 ___7_____, Contra ____0____, Abținere___1___.  



4 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1318 a fost aprobată cu votul majorității 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 raional Basarabeasca”:  

 

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

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

Cernauțan Ilie. 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.  

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. (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 ă ș 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  
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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  

 

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. 1319 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 unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul”:  

  

„Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul, prin decizia nr. 7/2 din 24 noiembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului independent Florea Serafim. Totodată, la Comisia Electorală Centrală au 

parvenit cererea de demisie a consilierului Comanici Ion, ales pe lista Blocului electoral „Platforma 

Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul sătesc Colibași, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Întrucît unul 

dintre mandatele de consilier care a devenit vacant aparține unui consilier independent, se 

restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine 

listei de candidați ai Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Colibași le revin candidaților supleanți Bragaru Tudor și Vlad Petru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 26 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) şi art. 133 alin. (10), (12) din Codul electoral 

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

din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct.23 și pct. 

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

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

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
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1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ion Comanici ales pe lista 

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

Colibași.  

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul, candidaților 

supleanți Bragaru Tudor și Vlad Petru de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”. 

4. Se preavizează consilierii Bragaru Tudor și Vlad Petru asupra obligației 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.” 

 

Șirul descrescător restabilit în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul 
 

 PLDM PL BEPPEM PDM 
BRIA 

PETRU 

EREMIA 

ION 

FLOREA 

SERAFIM 
PCRM 

1.  693 347 308 195 136 125 103 61 

2.  346,50 173,50 154 97,50     

3.  231 115,66 102,66 65     

4.  173,25 86,75 77 48,75     

5.  138,60 69,40 61,60 39     

6.  115,50 57,83 51,33 32,50     

7.  99 49,57 44 27,85     

8.  86,62 43,37 38,50 24,37     

9.  77 38,55 34,22 21,66     

10.  69,30 34,70 30,8 19,50     

11.  63 31,54 28 17,72     

12.  57,75 28,99 25,66 16,25     

13.  53,30 26,69 23,69 15     

14.  49,50 24,78 22 13,92     

15.  46,20 23,13 20,53 13     

 

Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul – 15 mandate 

Șir restabilit – 27 decembrie ( Florea Serafim, C.I. – Bragaru Tudor, BEPPEM) 

 

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. 1320 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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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 Moscovei, raionul Cahul”:  

 

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

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

Moscovei, raionul Cahul, 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 Moscovei îi revine candidatului supleant Moga Ilie de pe lista 

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

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

Murzacov Veronica, Stoicova Liudmila, Chirilov Vasile, Eriomenco Angela, Tatarenco Galina, 

Chimurji Ivan, Dobreva Taisia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 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 Cîneva Valentina aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Moscovei. 

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

candidatului supleant Moga Ilie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Moga Ilie 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. 1321 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Văleni, raionul Cahul”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Zgherea Mihail 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul. De 

asemenea, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

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

consilier în Consiliul sătesc Văleni îi revine candidatului supleant Zgherea Savelie de pe lista 

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

2015.  

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 17 mai 2017, iar 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie în data de 22 decembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc Văleni 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 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 Văleni. 

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

supleant Zgherea Savelie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Zgherea Savelie asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Văleni, doamna Brînză Lidia, asupra 

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

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale și 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. 1322 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir”:  

 

„Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir, prin decizia nr. 07/01-XXVI din 29 septembrie 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Cambur Romeo ales pe lista Partidului  Liberal Democrat din 

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

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

consilier în Consiliul sătesc Cociulia îi revine candidatului supleant Sîrbu Mihail de pe lista 

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

iunie 2015.  
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Totodată, Comisia constată că decizia consiliului a fost adoptată pe data de 29 septembrie 

2017, iar la Comisie a parvenit în data de 22 decembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului 

sătesc Cociulia nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 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) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

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

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

candidatului supleant Sîrbu Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Cociulia, dna Ojog Alina, asupra necesității 

respectării termenului stabilit la pct. 30 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 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. 1323 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași”:  

 

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

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

Moscovei, raionul Cahul, 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 Moscovei îi revine candidatului supleant Moga Ilie de pe lista 

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

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

Murzacov Veronica, Stoicova Liudmila, Chirilov Vasile, Eriomenco Angela, Tatarenco Galina, 

Chimurji Ivan, Dobreva Taisia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 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 
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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 Cîneva Valentina aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Moscovei. 

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

candidatului supleant Moga Ilie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Moga Ilie 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. 1324 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 unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ”:  

 

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

Tatiana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineţ, 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 raional Edineţ îi revine candidatului supleant Guțan Oleg de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 9 iulie 

2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Marchitan Tatiana aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineţ. 

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

Oleg de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Guțan Oleg 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. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1325 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Edineţ”:  

 

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

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul municipal Edineţ, 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 Edineţ îi revine candidatului supleant Savițchi Svetlana de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ 

din 9 iulie 2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Zui Alexandr ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul municipal Edineţ. 

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

Savițchi Svetlana de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Savițchi 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 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. 1326 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț”:  

 

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

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

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

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

consilier în Consiliul sătesc Lopatnic îi revine candidatului supleant Roșca Anjela de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din 9 iulie 

2015.  

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Bordeianu Angela 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Lopatnic. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț, candidatului 

supleant Roșca Anjela de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Roșca Anjela 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. 1327 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Cernei Maria 
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Lunga, raionul Floreşti. 

Totodată, au fost transmise 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 Lunga îi revine candidatului supleant Macovei Maria de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 26 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi, de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, Cernei Angela şi Rusu Nelea, prin care acestea refuză atribuirea mandatului 

de consilier. 

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

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

supleant Macovei Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Macovei Maria 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. 1328 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti”:  

 

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

Ludmila aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc 

Mărculeşti, raionul Floreşti, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. Setul de documente prezentat conţine şi decizia nr.7/10 din 8 

decembrie 2017 a Consiliului orăşenesc Mărculeşti. 

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că decizia în cauză a fost 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 ridicat mandatul de consilier în 

baza cererii de demisie, 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 orăşenesc 

Mărculeşti să-şi abroge decizia nr. 7/10 din 8 decembrie 2017. 

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

consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti îi revine candidatului supleant Prașcă Alexandru de pe 

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

din 23 iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 Noroc Ludmila aleasă pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Mărculeşti. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti, 

candidatului supleant Prașcă Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Prașcă Alexandru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se recomandă Consiliului orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti, să-şi abroge decizia nr. 

7/10 din 8 decembrie 2017. 
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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 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. 1329 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Lungu Adela 
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Prodăneşti, raionul Floreşti. 

Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

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

consilier în Consiliul comunal Prodăneşti îi revine candidatului supleant Ciupac Margareta de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 26 iunie 

2015. 

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 comunal Prodăneşti. 

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

candidatului supleant Ciupac Margareta de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ciupac Margareta 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. 1330 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti”:  

 
„Consiliul comunal Cărpineni, prin decizia nr. 09/09.2 din 17 octombrie 2017, a ridicat, în legătură 

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

Cojocaru Elena aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formațiunii respective. Ulterior, la Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de 

demisie a consilierului Rotaru Iurie ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din 

Moldova - Iurie Leancă”, precum şi documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidaţi supleanţi. Setul de documente prezentat conţine şi decizia Consiliului comunal Cărpineni, 

nr.09/09.1 din 17 octombrie 2017. 

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că decizia în cauză a fost 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 ridicat mandatul de consilier în baza cererii de demisie, 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 comunal Cărpineni să-şi abroge decizia nr. 09/09.1 din 17 octombrie 2017. 

Totodată, Comisia constată că decizia nr. 09/09.2 a fost adoptată de consiliul local pe data de 17 

octombrie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au intrat 

la Comisie pe 14 decembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal Cărpineni nu a respectat 

termenul stabilit la pct. 30 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. 

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

consilier în Consiliul comunal Cărpineni le revin candidaţilor supleanţi Cipileaga Simion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova şi  Mîrza Sergiu de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti, 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. a), lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 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 ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rotaru Iurie ales pe lista Blocului 

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

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti, candidaţilor 

supleaţi Cipileaga Simion de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Mîrza Sergiu de pe lista Blocului 

electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

4. Se preavizează consilierii Cipileaga Simion şi Mîrza Sergiu asupra obligaţiei de a respecta 

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

5. Se recomandă Consiliului comunal Cărpineni să-şi abroge decizia nr. 09/09.1 din 17 octombrie 

2017. 

6. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Cărpineni, raionul Hînceşti, domnul Decuseară 

Victor, asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 30 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. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre.  

 

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

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1331 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Lăpuşna, raionul Hînceşti”:  

 

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

Veronica aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Lăpuşna, 

raionul Hînceşti, 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 Lăpuşna îi revine candidatului supleant Dănuță Ion de pe lista 

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

iunie 2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Pîrău Veronica aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Lăpuşna. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Lăpuşna, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Dănuță Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Dănuță 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 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. 1332 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Malcoci, raionul Ialoveni”:  

  

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

Veronica aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Malcoci, raionul 

Ialoveni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  
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Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Malcoci îi revine candidatului supleant Țurcan Tamara de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 26 iunie 2015. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Izman Veronica aleasă pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Malcoci.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Malcoci, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Țurcan Tamara de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Țurcan Tamara 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. 1333 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

18. S-A AUDIAT: 

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

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

  

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

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, 

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 Milești îi revine candidatului supleant Crăciun Gheorghe de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 14 

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 Leuca Petru ales pe lista 

Partidului Liberal  Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Milești. 

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

candidatului supleant Crăciun Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Crăciun Gheorghe 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1334 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei”:  

  

„Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei, prin decizia nr. 7/5 din 14 noiembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Stoler Olga aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

consilier în Consiliul comunal Pohrebeni îi revine candidatului supleant Ceban Victor de pe lista 

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

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

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

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

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

 

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

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

candidatului supleant Ceban Victor de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ceban Victor 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1335 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

20. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina”:  
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„Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina, prin decizia nr. 8/2 din 16 noiembrie 2017,               

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

mandatul consilierului Gontari Natalia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți îi revine candidatului supleant Cușnir Ala de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 25 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 vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina, 

candidatului supleant Cușnir Ala de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cușnir Ala asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1336 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

21. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina”:  

  

„Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina, prin decizia nr. 14/6 din 10 noiembrie 2017,               

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

mandatul consilierului Donica Diana aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

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

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

consilier în Consiliul sătesc Mateuți îi revine candidatului supleant Vacarciuc Elena de pe lista 

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

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

hotare a candidaților supleanți Ceban Vladimir și Știrbu Marta de pe lista aceluiași partid.   

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 vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina, candidatului 

supleant Vacarciuc Elena de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Vacarciuc Elena asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1337 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

22. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina”:  

  

„Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina, prin decizia nr. 7.6 din 2 noiembrie 2017, a ridicat, 

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

consilierului Vudvud Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul sătesc Păpăuți îi revine candidatului supleant Vulpea Alina de pe lista 

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

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 vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina, candidatului 

supleant Vulpea Alina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Vulpea Alina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1338 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  
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23. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei”:  

  

„Consiliul raional Sîngerei, prin decizia nr. 6/1 din 23 noiembrie 2017, a ridicat, în legătură 

cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul 

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

vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. Ulterior, la Comisia Electorală 

Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Moraru Nicolae ales pe lista Blocului 

electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul raional Sîngerei, 

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

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

consilier în Consiliul raional Sîngerei le revin candidaților supleanți Condorachi Grigore de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova și Roșca Ion de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei 

Sîngerei din 29 iunie 2015.   

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

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

2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct.23 și pct. 29 

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

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

Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1.  Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Moraru Nicolae ales pe lista 

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

raional Sîngerei.  

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Sîngerei candidaților supleanți 

Condorachi Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Roșca Ion de pe lista Blocului 

electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

4. Se preavizează consilierii Condorachi Grigore și Roșca Ion asupra obligației 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1339 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

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

  

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

pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc 
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Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, 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 orășenesc Ștefan Vodă îi revine candidatului supleant Boian Alexei de pe 

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

Judecătoriei Ștefan Vodă din 23 iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 Strat Ion ales pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă. 

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

candidatului supleant Boian Alexei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”. 

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1340 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

25. S-A AUDIAT: 

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

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

  

„Consiliul comunal Ratuș, raionul Telenești, prin decizia nr. 7/3 din 28 noiembrie 2017,               

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

mandatul consilierului Catansus Tatiana, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul comunal Ratuș îi revine candidatului supleant Gripacevschi Pavel de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 19 iunie 

2015.  

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct.23 și pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 

 

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

candidatului supleant Gripacevschi Pavel de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1341 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

26. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni”:  

  

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

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni, 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 Cornești îi revine candidatului supleant Chirică Alexandru de pe lista 

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

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Bordei Ivan 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 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 Bejan Vadim ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul sătesc Cornești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Chirică Alexandru de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Chirică Alexandru 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___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1342 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

27. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia”:  

  

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

Marcov Piotr ales în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul 

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

supleant independent Lazarev Piotr, confirmat prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 23 iunie 

2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (10), art. (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. 27 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 independent Marcov Piotr ales 

în Consiliul sătesc Joltai. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, candidatului 

supleant independent Lazarev Piotr. 

3. Se preavizează consilierul Lazarev Piotr asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Joltai , UTA Găgăuzia 
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Consiliul sătesc Joltai - 11 mandate. 

Șirul descrescător restabilit I – __ decembrie 2017, 

atribuit mandatul de consilier candidatului supleant independent Lazarev Piotr (36). 

 

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

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a propus ca sintagma „s-a restabilit” din pct. 2 al părții de constatare a 

proiectului să fie înlocuită cu sintagma „se restabilește”. 

Propunerea a fost acceptată de către raportor. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1343 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a anunțat că este ultima ședință din acest 

an, a felicitat membrii, aparatul CEC și alegătorii RM cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a declarat 

ședința închisă.  

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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