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PROCES-VERBAL nr. 49 

al ședinței ordinare 

din 09.12.2016, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la ședință a 7 membri ai Comisiei (lipsesc dnii M. Lebedinschi și 

S. Gurduza), 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. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 579 din 25 noiembrie 

2016 ”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 sătesc Roșcani, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul 

Basarabeasca 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul 

Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul 

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul 

Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Soroca 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul 

Taraclia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiectul ordinii de zi, după care l-a supus votului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, 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 „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 579 din 25 noiembrie 2016 ”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, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. La punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 579 din 25 noiembrie 2016 

„Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica 

Kîrgîză”, textul ”9-13 decembrie 2016” se înlocuiește cu textul ”8-13 decembrie 2016”. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 609 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți. 
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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 sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi”:  

„Primarul satului Roșcani, raionul Anenii Noi, a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Surchicin Ludmila aleasă 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 Roșcani îi revine candidatului supleant Hîncu Tatiana de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 22 iunie 

2015. 

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Surchicin Ludmila 

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

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

candidatului supleant Hîncu Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.                                                 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 610 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca”:  

„Primarul comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Rotari Liudmila aleasă pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru” 

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 Iserlia îi revine candidatului supleant Juganari Marcel de pe lista 

Partidului Politic ,,Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 

iunie 2015. 

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

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

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

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Rotari Liudmila aleasă 

pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru” în Consiliul comunal Iserlia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca, 

candidatului supleant Juganari Marcel de pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Juganari Marcel 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 611 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 Vadul lui Isac, raionul Cahul”: 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Bucur Lilia 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul, 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 Vadul lui Isac îi revine candidatului supleant Cazacu Violeta de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul 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 pct. 29 din Regulamentul 

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Bucur Lilia aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Vadul lui Isac. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul, 

candidatului supleant Cazacu Violeta de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Cazacu Violeta 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 612 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 comunal Enichioi, raionul Cantemir”: 

„Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir, prin decizia nr. 05/05(11)-XXVI din 23 

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

consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Chihai Olesea aleasă pe lista Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova.   

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

epuizat, a fost restabilit şirul descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare 

valoare numerică îi revine listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova. 

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

consilier în Consiliul comunal Enichioi îi revine candidatului supleant Cobzari Gheorghe de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 25 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), pct. 26 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 Enichioi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir 

candidatului supleant Cobzari Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova.   

3. Se preavizează consilierul Cobzari 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”. 

 

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

 

ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Enichioi, raionul Cantemir 

Nr. 

d/0 

PCRM PDM PLDM PL BEPPEM 

1.  322 127 97 82 36 

2.  161 63,5 48,5 41 18 

3.  107,33 42,33 32,33 27,33 12 

4.  80,5           31,75 24,25 20,5 9 

5.  64,4 25,4 19,4 16,4 7,2 

6.  53,66 21,16 16,16 13,66 6 

7.  46 17,14 13,85 11,71 5,14 

8.  40,25 15,87 12,12 10,25 4,5 

9.  35,77 14,11 10,77 9,11 4 

10.  32,2 12,7 9,7 8,2 3,6 

11.  29,27 11,54 8,81 7,45 3,27 
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Consiliul comunal Enichioi 11 mandate 

șirul descrescător restabilit  – 9 decembrie 2016, atribuit mandatul de consilier PDM (42,33). 

 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 613 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 comunal Țiganca, raionul Cantemir”:  

„Secretarul Consiliului comunal Țiganca, raionul Cantemir, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Savva Vasilii 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 comunal Țiganca îi revine candidatului supleant Stepanov Ion de pe lista 

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

iunie 2015. 

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Savva Vasilii ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Țiganca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir, 

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

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 614 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 orășenesc Drochia, raionul Drochia”: 

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

Centrale cererea de demisie a consilierului Ghilescu Victor 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 orășenesc Drochia îi revine candidatului supleant Postovan Dumitru de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia  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 pct. 29 din Regulamentul 

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ghilescu Victor ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Drochia. 

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

candidatului supleant Postovan Dumitru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 615 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Văscăuți, raionul Florești”: 

„Consiliul comunal Văscăuți, raionul Florești, prin decizia nr. 04/01 din 13 septembrie 2016, 

a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 
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mandatul consilierului Colodi Sergiu 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 Văscăuți îi revine candidatului supleant Corneț Victoria de pe lista 

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

23 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) şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

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

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

candidatului supleant Corneț Victoria de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Corneț Victoria 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 616 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 Nisporeni, raionul Nisporeni”: 

„Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 6/1 din 10 noiembrie 

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

consiliului, mandatele consilierilor Cebotari Ion și Ghicov Dionisie aleși pe lista Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni le revin candidaților supleanți Drumea Serghei și 

Cojocaru Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 24 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) şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni. 

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

candidaților supleanți Drumea Serghei și Cojocaru Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. 
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3. Se preavizează consilierii Drumea Serghei și Cojocaru Victor 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. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 617 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

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

„Secretarul Consiliului comunal Biești, raionul Orhei, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Bacescu Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal 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 Biești îi revine candidatului supleant Calugher Ion de pe lista 

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

mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Chirița Maria de pe lista aceluiași 

partid, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Bacescu Gheorghe ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Biești.    

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

supleant Calugher Ion de pe lista Partidului Liberal.                                                   

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.  

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

   

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

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

 

Hotărîrea nr. 618 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 Cubolta, raionul Sîngerei”: 

„Secretarul Consiliului comunal Cubolta, raionul Sîngerei, a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Deliu Dumitru ales pe lista Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova și a transmis 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 comunal Cubolta  îi revine candidatului supleant Ciubuc Mihail de pe lista 

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

30 iunie 2015.  
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Cubolta. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei, 

candidatului supleant Ciubuc Mihail de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ciubuc 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 și 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___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 619 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 Ocolina, raionul Soroca”: 

„Secretarul Consiliului comunal Ocolina, raionul Soroca, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Ceban Vladimir 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 comunal Ocolina îi revine candidatului supleant Eftodii Vasile de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 23 iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ceban Vladimir ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ocolina.   

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ocolina, raionul Soroca, 

candidatului supleant Eftodii Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Eftodii Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a oferit cuvîntul dlui V. Șarban, la solicitarea sa, pentru a adresa o întrebare dlui 

raportor, V. Agrigoroae. 

V. Șarban – A întrebat cînd a apărut starea de incompatibilitate a funcțiilor în cazul dlui V. Ceban. 

V. Agrigoroae – A răspuns că starea de incompatibilitate a apărut în momentul intrării în funcție a 

acestuia la data de 26 octombrie 2016. 

V. Șarban – A menționat că reprezentantul Cancelariei de Stat și-a dat seama tîrziu de această 

situație de incompatibilitate în care a intrat dl V. Ceban. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări către raportor, a propunerilor la proiect, după care a 

supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 620 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 raional Taraclia”: 

„Consiliul raional Taraclia, prin decizia nr. 9/5 din 10 noiembrie 2016, a ridicat, în legătură 

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

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

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

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

consilier în Consiliul raional Taraclia îi revine candidatului supleant Cara Demian de pe lista 

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

24 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 raional Taraclia.         
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia candidatului supleant Cara 

Demian de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Cara Demian 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 621 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 Valea Perjei, raionul Taraclia”: 

„Primarul satului Valea Perjei, raionul Taraclia, a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Stoianov Alexandr ales pe lista Partidului Politic „Partidul 

Nostru” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.   

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că decizia atașată la acestea cu nr. 

10/15 din 24 noiembrie 2016 a Consiliului sătesc Valea Perjei a fost adoptată cu depășirea 

competenței materiale. 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 Stoianov 

Alexandr 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 Valea Perjei să-şi abroge decizia nr. 10/15 din 24 noiembrie 2016. 

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

consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei îi revine candidatului supleant Bodarev Gheorghe de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 

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

și Mitcova Svetlana de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Stoianov Alexandr ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul sătesc Valea Perjei.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Bodarev Gheorghe de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.                                                 

3. Se preavizează consilierul Bodarev Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. Se recomandă Consiliului sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia, să-şi abroge decizia nr. 

10/15 din 24 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”.  

  

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___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 622 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

Președintele a anunțat că ordinea de zi s-a epuizat, după care a prezentat o relatare către colegii de 

la Centrul de Instruire în Domeniul Electoral (CICDE) de pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

amintind că astăzi acest centru își sărbătorește o aniversare. A făcut o retrospectivă a creării acestui 

centru, menționînd că în anul 2010 a fost adoptată o lege de modificare și completare a Codului 

electoral (CE) și prin această lege CE a fost completat cu art. 261 ce instituia înființarea CICDE – 

instituție publică ce are menirea să instruiască în mod specializat funcționari electorali și toate părțile 

implicate și interesate de domeniul electoral. Astfel, în anul 2011 prin hotărîre a CEC a fost aprobat 

regulamentul de activitate al CICDE, în prezent el avînd la activ bune rezultate. În numele CEC a 

adresat felicitări, spor la muncă în vederea consolidării valorilor democratice în societatea 

moldovenească. După aceasta a mulțumit celor prezenți pentru participare și a declarat ședința 

închisă. 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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