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PROCES-VERBAL nr. 47 

al ședinței ordinare 

din 25.11.2016, 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 (lipsește dna R. 

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

 

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

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 14 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica 

Kîrgîză 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de Consilier în Consiliului raional Briceni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul 

Glodeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Nouă, raionul 

Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioburciu, raionul Ștefan 

Vodă 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiect, după care l-a supus votului: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 14 puncte 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 delegarea 

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica Kîrgîză”:  

„În temeiul art. 18 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, acceptînd invitația Comisiei 

Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor a Republicii Kîrgîze de a face o vizită 

pentru observarea procesului de organizare și desfășurare a alegerilor deputaților în consiliile locale 

și a referendumului pentru modificarea Constituției Republicii Kîrgîze, care vor avea loc la 11 

decembrie 2016 în Republica Kîrgîză, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se deleagă, pentru perioada 9-13 decembrie 2016, domnul Maxim Lebedinschi, membru 

al Comisiei Electorale Centrale, și doamna Valentina Scobici, consultant superior al Direcției 

comunicare, relații publice și mass-media din cadrul Aparatului Comisiei, să participe la observarea 

alegerilor deputaților în consiliile locale și referendumului pentru modificarea Constituției 

Republicii Kîrgîze care vor avea loc pe 11 decembrie curent în Republica Kîrgîză.  

2. Delegația se va deplasa la Bișkek cu avionul pe ruta Chişinău – Bișkek – Chişinău, cu 

escală.  

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport și diurnă conform 

legislației în vigoare.  

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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 579 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi”:  

„Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 05/03 din 10 octombrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Indoitu Cornel ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

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 Țînțăreni îi revine candidatului supleant Macovei Boris de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverințele primăriei prin care se confirmă aflarea 

peste hotare a candidaților supleanți Burlacu Vladimir și Carauș Vadim 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), 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 Țînțăreni.     

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Macovei Boris de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.       

3. Se preavizează consilierul Macovei Boris 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 580 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni”:  

„Prin hotărîrea nr. 400 din 14 octombrie 2016, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în 

legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Morari Iurii ales pe lista Partidului Politic 

„Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Briceni.  

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

consilier în Consiliul raional Briceni îi revine candidatului supleant Michitiuc Alexandru de pe lista 

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

Judecătoriei Briceni din 27 iunie 2015. 

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

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

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

2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  
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          1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Briceni candidatului supleant 

Michitiuc Alexandru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.  

         2. Se preavizează consilierul Michitiuc Alexandru asupra obligaţiei 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 a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 581 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

  

4. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul”: 

„Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul, prin decizia nr. 04/6 din 16 septembrie 2016, 

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

mandatul consilierului Capușciu Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Politic „Partidul Nostru” s-a epuizat, a fost 

restabilit şirul descrescător în vederea determinării concurentului electoral căruia îi revine mandatul 

vacant. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de 

candidați ai Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

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

consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld îi revine candidatului supleant Colesnic Nicolai de pe 

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

Judecătoriei Cahul din 26 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (9), (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 26 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 Alexanderfeld. 

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

candidatului supleant Colesnic Nicolai de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Colesnic Nicolai 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”. 

 

Raportorul, Veaceslav Agrigoroae, a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează: 
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Șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consilierilor 

în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul 

 

 

9 mandate. 

Lista PLDM s-a epuizat, după atribuirea unui mandat de consilier. 

Șirul restabilit I –  29 septembrie 2015, atribuire PCRM (43.00). 

Șirul restabilit II –  25 noiembrie 2016, atribuire PSRM (42,5). 

 

Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens.Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a 

propunerilor la proiect, după care a supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 582 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Molovata, raionul Dubăsari, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Portarescu Sergiu ales pe lista Partidului 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 sătesc Molovata îi revine candidatului supleant Brașoveanu Petru de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 24 iunie 

2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 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 Portarescu Sergiu ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Molovata.  

Nr. 

d/0 

PPPN PSRM PCRM PLDM 

1. 326 170 86 21 

2. 163 85 43 10,5 

3. 108,66 56,66 28,67 7,0 

4. 81,5 42,5 21,50 5,25 

5. 65,2 34 17,2 4,20 

6. 54,33 28,33 14,33 3,50 

7. 46,57 24,28 12,28 3,00 

8. 40,75 21,25 10,75 2,62 

9. 36,22 18,88 9,55 2,33 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari, 

candidatului supleant Brașoveanu Petru de pe lista Partidului Democrat din Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Brașoveanu Petru 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 583 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 Opaci, raionul Căușeni”:  

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

Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căușeni, 

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

Setul de documente prezentat conține și decizia nr. 5/3 din 2 noiembrie 2016 a Consiliului 

sătesc Opaci, care la examinare s-a constatat a fi adoptată cu depășirea competenței materiale a 

consiliului. Astfel, 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 consilierului Lungu Dumitru 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 

Opaci să-şi abroge decizia nr. 5/3 din 2 noiembrie 2016.  

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

consilier în Consiliul sătesc Opaci îi revine candidatului supleant Potînga Roman de pe lista 

Partidului Democrat din 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 Lungu Dumitru ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Opaci. 

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

supleant Potînga Roman de pe lista Partidului Democrat din Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Potînga Roman asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se recomandă Consiliului sătesc Opaci, raionul Căușeni, să-şi abroge decizia nr. 5/3 din 

2 noiembrie 2016. 

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”. 



7/13 

 
 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 584 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 comunal Horești, raionul Fălești”: 

„Secretarul Consiliului comunal Horești, raionul Fălești, a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Neclea Anton ales pe lista Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova și a transmis documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a 

epuizat, a fost restabilit şirul descrescător în vederea determinării concurentului electoral căruia îi 

revine mandatul vacant. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi 

revine listei de candidați ai Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie 

Leancă”.  

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

consilier în Consiliul comunal Horești îi revine candidatului supleant Danilescu Vera de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Fălești din 23 iunie 2015.  

 În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (9) și (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 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 Horești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești, 

candidatului supleant Danilescu Vera de pe lista Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană 

din Moldova – Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Danilescu Vera asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  

  

Raportorul, Veaceslav Agrigoroae, a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează: 

 
Șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consilierilor 

în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești 

Nr d/o PDM PCRM BE 

PPEM 

PP „PSRM” PP „PN” PLDM 
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1. 136 110 74 71 68 60 

2. 68 55 37 35,5 34 30 

3. 45,33 36,67 34,67 23,67 22,67 20 

4. 34 27,5 18,5 17,75 17 15 

5. 27,2 22 14,8 14,2 13,6 12 

6. 22,67 18,33 12,33 11,83 11,33 10 

7. 19,43 15,71 10,57 10,14 9,71 8,57 

8. 17 13,75 9,25 8,88 8,5 7,5 

9. 15,11 12,22 8,22 7,89 7,56 6,67 

- șir restabilit 25.11.2016 

 

Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens. 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 585 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 sătesc Lunga, raionul Florești”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Lunga, raionul Florești, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Cojocaru Alexandra aleasă pe lista Partidului Democrat 

din Moldova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul sătesc Lunga îi revine candidatului supleant Rotari Ala de pe lista Partidului 

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

În temeiul art. 18, 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 Cojocaru Alexandra 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Lunga.      

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

supleant Rotari Ala de pe lista Partidului Democrat din Moldova.             

3. Se preavizează consilierul Rotari 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 586 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

„Secretarul Consiliului orășenesc Glodeni, raionul Glodeni, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererile de demisie ale consilierilor Secrieru Alexandru și Tașcu Tatiana aleși pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru” și declarațiile de consimțămînt ale următorilor candidați 

supleanți.  

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

consilier în Consiliul orășenesc Glodeni le revin candidaților supleanți Danila Iurie și Bukatka Boris 

de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni 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 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 Secrieru Alexandru și 

Tașcu Tatiana aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Glodeni. 

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

candidaților supleanți Danila Iurie și Bukatka Boris de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierii Danila Iurie și Bukatka Boris 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 587 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 unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești”: 
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„Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, prin deciziile nr. 07/05.1 și 07/05.2 din 26 

septembrie 2016, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe 

consecutive ale consiliului, mandatele consilierilor Colța Ion ales pe lista Blocului electoral 

„Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” și Deleu Vladimir ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești.  

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

consilier în Consiliul comunal Cărpineni le revin candidaților supleanți Rotaru Iurie de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” și Macari Mihail 

de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 25 iunie 2015.  
În temeiul art. 18 şi art. 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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni.  

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

candidaților supleanți Rotaru Iurie de pe lista Blocului electoral „ Platforma Populară Europeană 

din Moldova – Iurie Leancă” și Macari Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Rotaru Iurie și Macari Mihail 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 588 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 comunal Sărata Nouă, raionul Leova”: 

„Consiliul comunal Sărata Nouă, raionul Leova, prin decizia nr. 3.10 din 23 septembrie 2016, 

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

mandatul consilierului Oistric Marcela aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Sărata Nouă îi revine candidatului supleant Salamac Ludmila de 

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

din 25 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 şi art. 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: 
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1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Nouă.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Nouă, raionul Leova, 

candidatului supleant Salamac Ludmila de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Salamac Ludmila 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 589 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 comunal Zorile, raionul Orhei”: 

„Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei, prin decizia nr. 6/2 din 13 octombrie 2016, a 

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

mandatul consilierului Crudu Ion ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din 

Moldova - Iurie Leancă”. 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 Zorile îi revine candidatului supleant Chiriac Ecaterina de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, 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 ş t e: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile.       

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

supleant Chiriac Ecaterina de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din 

Moldova - Iurie Leancă”.         

3. Se preavizează consilierul Chiriac Ecaterina 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 590 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 sătesc Lipceni, raionul Rezina”: 

„Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina, prin decizia nr. 6/4 din 22 septembrie 2016, a ridicat, 

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

consilierului Stratan Ștefan ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formațiunii nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Lipceni îi revine candidatului supleant Macovei Elena de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 24 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 şi art. 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 Lipceni.  

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

supleant Macovei Elena de pe lista Partidului Liberal.  

3. Se preavizează consilierul Macovei Elena 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 591 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 sătesc Cioburciu, raionul Ștefan Vodă”: 

„Consiliul sătesc Cioburciu, raionul Ștefan Vodă, prin decizia nr. 5/4  din 25 august 2016, a 

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

mandatul consilierului Gorun Oleg 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 sătesc Cioburciu îi revine candidatului supleant Orlov Diana de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă 

din 22 iunie 2015. Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că decizia privind ridicarea 
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mandatului de consilier a fost adoptată la data de 25 august 2016, iar documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la Comisie la data de 24 octombrie 2016, 

fapt ce denotă nerespectarea de către secretarul Consiliului sătesc Cioburciu a 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. 

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 vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioburciu. 

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

candidatului supleant Orlov Diana de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Orlov Diana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cioburciu 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 a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 592 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

 

Președintele a anunțat că ordinea de zi s-a epuizat și a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
 
 

Ex.: Angela Musteața 

Tel.: 022-251-477 

 


