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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 19 

al ședinței ordinare 

din 23.09.2016, ora 10:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Rodica Ciubotaru 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele de ședință, dna Rodica Ciubotaru, a constatat prezența la începutul ședinței a 7 

membri ai Comisiei (dna Alina Russu și dl Iurie Ciocan lipsesc, sunt plecate în deplasare de 

serviciu), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi ce conține 19 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statului Qatar în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 

30 octombrie 2016 și înregistrarea unui interpret 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 189 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chișinău nr. 1” 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 190 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți 

nr. 2” 

Raportor: Sergiu Gurduza 

5.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 221 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești 

nr. 34” 

Raportor: Sergiu Gurduza 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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10.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul 

Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cimișlia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul 

Glodeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mereșeni, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 19 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință, dna Rodica Ciubotaru, a propus să se treacă la examinarea subiectelor 

înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”:  

 

”În temeiul art. 18, 26, 39 şi 50 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 

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

 

1. Se aprobă modelele următoarelor documente electorale pentru alegerile la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016: 

a) certificatul pentru drept de vot (conform anexei nr. 1); 

b) invitaţia la votare (conform anexei nr. 2). 

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

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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Anexa nr. 1 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 23 septembrie 2016 

 
Anexa nr. 2 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 23 septembrie 2016 
 

    
”. 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 284 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 

2016 și înregistrarea unui interpret”:  

 

”Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a înaintat, Comisiei Electorale Centrale, 

un demers privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaționali, în vederea 

monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 și înregistrarea 

unui interpret.  

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

și în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează, în calitate de observatori internaționali, două persoane în vederea 

monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 din partea 

Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, conform anexei.  

2. Se înregistrează în calitate de interpret dl Mohamed Elsheikh (cetăţean al Republicii 

Moldova, buletin de identitate nr.           ) din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica 

Moldova în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. 

3. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ___ din 23 septembrie 2016 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova pentru 

monitorizarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

 

Nr. 

d/o 
Numele, Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1.  Mohammed Ali M. H. Al-Malki  Qatar 

2.  Naif Jassim M. A. Alabduljabbar  Qatar 
”. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări pe marginea proiectului. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

dl Vladimir Șarban – a întrebat dacă există vreun acord de colaborare cu Statul Qatar prin care 

se stabilește că reprezentanții RM în Qatar pot participa la monitorizarea alegerilor în acest stat. 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a răspuns afirmativ, menționînd că la materialele proiectului 

de hotărîre este anexat acordul de colaborare respectiv. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, a propunerilor la proiect, după care a 

supus votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 285 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 189 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1”:  

 

”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 22 septembrie 2016, 

Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Fetescu 

Alexandru, înaintat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru constituirea 

Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, în legătură cu 

depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură, - a doamnei Slepuhin Natalia.  

În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) şi 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 189 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 

1” se modifică, după cum urmează:  

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chișinău nr. 1 dl Fetescu Alexandru, înaintat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chișinău nr. 1 dna Slepuhin Natalia – jurist, asistent de deputat, Parlamentul Republicii 

Moldova, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 286 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 190 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2”: 
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”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 16 septembrie 2016, 

Paciurca Iulian, membrul Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 

2, înaintat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, solicită 

modificarea hotărîrii de constituire a Consiliului, în partea ce ține de funcția deținută și locul de 

muncă. 

Din documentele anexate la demersul acestuia, reiese că domnul Paciurca Iulian exercită 

profesia de avocat în Cabinetul avocatului „Paciurca Iulian”. Menționăm că, în demersul 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” nr. 6625 din 23 august 2016, 

prin care a fost înaintată lista candidaturilor membrilor consiliilor electorale de circumscripție, 

informația privind locul de muncă și funcția deținută de către domnul Paciurca Iulian nu a fost 

indicată. 

Ulterior, la data de 22 septembrie 2016, președintele Partidului Liberal Democrat din 

Moldova a solicitat înlocuirea domnului Sava Cristian, înaintat pentru constituirea Consiliului 

electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, în legătură cu depunerea cererii de 

demisie de către acesta, cu o altă candidatură - a domnului Popovici Sergiu.  

În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) şi 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 190 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 

2” se modifică, după cum urmează: 

- la poziţia „Paciurca Iulian”, textul „temporar neangajat în cîmpul muncii” se substituie 

cu textul „avocat, Cabinetul avocatului „Paciurca Iulian”; 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Bălți nr. 2 dl Sava Cristian, înaintat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Bălți nr. 2 dl Popovici Sergiu – economist, inginer-coordonator, SA Banca de Economii, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 287 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 221 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34”: 

 

”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 21 septembrie 2016, 

președintele raionului Telenești solicită înlocuirea doamnei Nichifor Nadejda, înaintată de către 

Consiliul raional Telenești pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Telenești nr. 34, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă 

candidatură, cea a domnului Lazarenco Valeriu.  

În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) şi 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 



7/19 

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 221 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34” 

se modifică, după cum urmează:  

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Telenești nr. 34 dna Nichifor Nadejda, înaintată de către Consiliul raional Telenești; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Telenești nr. 34, dl Lazarenco Valeriu – jurist, specialist superior în probleme juridice, Consiliul 

raionul Telenești, din partea Consiliului raional Telenești.  

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 288 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

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 Colonița, municipiul Chișinău”:  

 

”Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău, prin decizia nr. 5/19 din 25 august 2016, 

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

consiliului, mandatul consilierului Luchian Igor 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 Colonița îi revine candidatului supleant Foiu Tatiana de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana, 

municipiul Chișinău din 23 iunie 2015.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău, 

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

3. Se preavizează consilierul Foiu Tatiana 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 289 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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7. 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”: 

 

”Secretarul interimar al Consiliului raional Basarabeasca a transmis, Comisiei Electorale 

Centrale, cererea de demisie a consilierului Surdu Ștefan ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Jelehovschi Ion de 

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

Basarabeasca din 30 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Căldăraru Nicolae, Topală Vitalie și Tarlev Mircea de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din 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, 25 și 29 din 

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

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

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Surdu Ștefan ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca. 

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

supleant Jelehovschi Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Jelehovschi 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 290 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

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 Burlăceni, raionul Cahul”: 

 

”Consiliul comunal Burlăceni, prin decizia nr. 05/01 din 16 august 2016, a ridicat, în 

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

consilierului Vîhodeț Alexandr ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Burlăceni îi revine candidatului supleant Anghelceva Tatiana 

de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015. 

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la 
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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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăceni. 

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

candidatului supleant Anghelceva Tatiana de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Anghelceva Tatiana 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 291 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași”: 

 

”Secretarul Consiliului raional Călărași a transmis, Comisiei Electorale Centrale, cererile 

de demisie ale consilierilor Timofte Vasile și Mirca Mihail aleși pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidați supleanți.  

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

de consilier în Consiliul raional Călărași le revin candidaților supleanți Avasiloaiei Lilia și 

Diacon Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călărași 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 şi 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 cererile de demisie, mandatele consilierilor Timofte Vasile și 

Mirca Mihail aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Călărași. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Călărași candidaților supleanți 

Avasiloaiei Lilia și Diacon Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierii Avasiloaiei Lilia și Diacon Mihail 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 292 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni”: 

 

”Secretarul Consiliului sătesc Grigorievca, raionul Căușeni, a transmis, Comisiei 

Electorale Centrale, cererea de demisie a consilierului Moldovean Victor ales pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca îi revine candidatului supleant Cușnir Larisa de pe 

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

Judecătoriei Căușeni 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 şi 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 Moldovean Victor 

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

Grigorievca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni, 

candidatului supleant Cușnir Larisa de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Cușnir Larisa 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 293 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

 

”Secretarul Consiliului orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Coptu Olga aleasă pe lista Partidului 

Democrat din Moldova 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 orășenesc Cimișlia îi revine candidatului supleant Rusu Ion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 27 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 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 Coptu Olga aleasă 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Cimișlia. 

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

candidatului supleant Rusu Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Rusu 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 294 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni”: 

 

”Prin hotărîrea nr. 4724 din 10 mai 2016, Comisia Electorală Centrală a ridicat în legătură 

cu cererea de demisie mandatul consilierului Rotaru Vitalie ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova în Consiliul raional Criuleni. La acel moment Comisia s-a aflat în 

imposibilitatea de a atribui mandatul de consilier candidatului supleant de pe lista formațiunii 

nominalizate, deoarece nu a fost prezentată declarația de consimțămînt a următorului candidat 

supleant. 

Menționăm că, în conformitate cu hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 23 iunie 2015 

privind confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor de consilier raional, mandatul 

urma a fi atribuit candidatului supleant Cotovici Stelian domiciliat în comuna Hrușova, raionul 

Criuleni.  

La data de 9 iunie 2016, Comisia Electorală Centrală a primit copia scrisorii adresate 

primarului comunei Hrușova, prin care secretarul Consiliului raional Criuleni solicita prezentarea 

adeverinței de aflare peste hotarele țării a domnului Cotovici Stelian.  

La data de 27 iunie 2016, secretarul Consiliului raional Criuleni a informat Comisia 

despre imposibilitatea de a transmite setul de documente în vederea inițierii procedurii de 

atribuire a mandatului de consilier, anexînd, în acest sens, copia răspunsului primarului comunei 

Hrușova, prin care se comunică că cetățenii care locuiesc în comună nu au obligația să informeze 

primăria despre plecarea peste hotarele țării.  

În vederea clarificării situației, Comisia Electorală Centrală, la data de 30 iunie și, 

respectiv, 14 iulie 2016 a expediat scrisori cu aviz recomandat domnului Cotovici Stelian, prin 
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care acesta a fost înștiințat despre obligația de a depune declarația de consimțămînt sau de refuz a 

atribuirii mandatului de consilier la secretarul Consiliului raional sau la sediul Comisiei. 

Scrisorile însă au fost returnate cu mențiunile efectuate de către serviciile poștale „Plecat” și 

„Refuz”. 

Astfel, dat fiind faptul că, atît la secretarul Consiliului raional Criuleni, cît și la sediul 

Comisei Electorale Centrale, nu a parvenit declarația de consimțămînt sau de refuz a domnului 

Cotovici Stelian, secretarul Consiliului raional a transmis Comisiei setul de documente în 

vederea atriburii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Criuleni îi revine candidatului supleant Ursu Constantin de pe 

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

din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ținut cont de declarația candidatului supleant 

Cotruță Rodica, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

1997 și în conformitate cu pct. 25 și 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

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

din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni, candidatului supleant 

Ursu Constantin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

2. Se preavizează consilierul Ursu Constantin asupra obligației de a respecta termenul de 

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

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 295 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia”: 

 

”Secretarul Consiliului sătesc Nicoreni, raionul Drochia, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Ștefaneț Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. Setul de documente prezentat conține și decizia nr. 3/6 din 23 

august 2016 cu privire la ridicarea unui mandat de consilier. 

În cadrul urma examinării documentelor prezentate, s-a constatat că decizia nr. 3/6 din 23 

august 2016 a Consiliului sătesc Nicoreni a fost adoptată cu depășirea competenței materiale. 

Astfel, contrar prevederilor art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, consiliul a ridicat mandatul consilierului Ștefaneț Ion în baza cererii de 

demisie depusă de acesta, însă competența în acest sens îi revine Comisiei Electorale Centrale. În 

vederea respectării cadrului legal în vigoare și avînd în vedere că decizia consiliului local, ca act 

emis în afara competenței, este lovită de nulitate, Comisia recomandă Consiliului sătesc Nicoreni 

să-şi abroge decizia nr. 3/6 din 23 august 2016. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni îi revine candidatului supleant Tutunaru Ion de pe lista 
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Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Drochia din 30 iunie 2015.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că cererea privind ridicarea mandatului de 

consilier a fost depusă la consiliul local la data de 30 mai 2016, iar documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie la data de 8 

septembrie 2016. 

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

Nicoreni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia, 

candidatului supleant Tutunaru Ion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

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

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

4. Se recomandă Consiliului sătesc Nicoreni, raionul Drochia, să-şi abroge decizia nr. 3/6 

din 23 august 2016. 

5. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Nicoreni asupra necesităţii respectării 

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

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

aprilie 2013. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 296 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

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 Alexeevca, raionul Florești”: 
 

”Secretarul Consiliului comunal Alexeevca, raionul Florești, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Babuci Leonid ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești, precum și documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Alexeevca îi revine candidatului supleant Moraru Fiodor de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 18 

iunie 2015.  

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

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

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

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alexeevca.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești, 

candidatului supleant Moraru Fiodor de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Moraru Fiodor 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 297 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

15. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni”: 
 

”Secretarul Consiliului comunal Viișoara, raionul Glodeni, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Macovschi Ana aleasă pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și declarația de consimțămînt a 

următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Viișoara îi revine candidatului supleant Ailoi Gheorghe de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 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 şi 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 Macovschi Ana 

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

comunal Viișoara. 

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

candidatului supleant Ailoi Gheorghe de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Ailoi Gheorghe 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 298 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

16. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești”: 
 

”Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești, prin decizia nr. 5/6 din 7 iunie 2016, a ridicat, 

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

mandatul consilierului Moscalu Alexandru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Caracui îi revine candidatului supleant Druchi Simion de pe lista 

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

Judecătoriei Hîncești din 25 iunie 2015. Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că 

decizia de ridicare a mandatului a fost adoptată de către consiliul local la data de 7 iunie 2016, 

iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie la data de 18 august 2016.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 29 și 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 ş t e: 
 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești, 

candidatului supleant Druchi Simion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Druchi Simion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Caracui 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. 

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 299 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

17. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hîncești”: 
 

”Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hîncești, prin decizia nr. 04/06 din 2 august 2016, a 

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

mandatul consilierului Gaburici Lidia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni îi revine candidatului supleant Ungureanu Dumitru de 
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pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 25 

iunie 2015.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hîncești, 

candidatului supleant Ungureanu Dumitru de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ungureanu Dumitru 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 300 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

18. S-A AUDIAT: 

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

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

”Secretarul interimar al Consiliului comunal Mereșeni, raionul Hîncești, a transmis 

Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Țurcan Grigore ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Mereșeni îi revine candidatului supleant Pavliuc Iurie de pe 

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

Judecătoriei Hîncești 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 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 Țurcan Grigore ales 

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

Mereșeni. 

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

candidatului supleant Pavliuc Iurie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”.  

3. Se preavizează consilierul Pavliuc Iurie 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 301 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

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

 

”Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 6/2 din 26 august 2016, a 

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

mandatul consilierului Jenunchi Oxana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, 

a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Ulmu îi revine candidatului supleant Gajiu Ivan de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 iulie 

2015.  

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

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

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

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

 

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

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

candidatului supleant Gajiu Ivan de pe lista Partidului Democrat din Moldova 

3. Se preavizează consilierul Gajiu Ivan 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 302 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele a anunțat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

Rodica CIUBOTARU 

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 
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