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PROCES-VERBAL nr. 84 

al ședinței ordinare 

din 13.10.2017, ora 11:00 

 

Statutul ședinței: deliberativă 

Președintele ședinței: dna Alina Russu 

Secretarul ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește V. Filipov), 

după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele a propus următoarea ordine de zi ce conține 19 subiecte:  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 

Raportor: Alina Russu 

2.  Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, 

prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3.  Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și 

soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

4.  Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5.  Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a referendumului 

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 

2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Democrat din Moldova, din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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7.  Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, 

în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

8.  Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea 

unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 şi 

aprobarea statului de personal al aparatului consiliului 

Raportor: Alina Russu 

9.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului orașului Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 

şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

10.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Berlinți, raionul Briceni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului  

Raportor: Alina Russu 

11.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul Cahul, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

12.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Plopi nr. 8/19, raionul Cantemir, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Plopi, raionul Cantemir, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

13.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Ștefănești nr.18/33, raionul Florești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Ștefănești, raionul Florești, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

14.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

sătești Fundurii Noi nr.19/10, raionul Glodeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului satului Fundurii noi, raionul Glodeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Lăpușna nr.20/21, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Sărăteni nr.22/18, raionul Leova, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Sărăteni, raionul Leova, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

sătești Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 
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noi ale primarului satului Căpriana, raionul Strășeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul Telenești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19.  Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru modificarea sau completarea ordinii de zi propuse. 

I. Ciocan – În legătură cu plecarea sa mai devreme de la ședință, a rugat examinarea punctului 19 

„Cu privire la delegarea reprezentanților CEC la Kiev” primul. 

A. Russu – A anunțat că punctul 19 va fi examinat al optulea, după aceasta a supus votului ordinea 

de zi modificată: 

 

1.  Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 

Raportor: Alina Russu 

2.  Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, 

prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3.  Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și 

soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

4.  Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5.  Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a referendumului 

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 

2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Democrat din Moldova, din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7.  Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, 

în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

8. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina 

Raportor: Iurie Ciocan 

9.  Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea 

unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 şi 

aprobarea statului de personal al aparatului consiliului 

Raportor: Alina Russu 
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10.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului orașului Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 

şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

11.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Berlinți, raionul Briceni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului  

Raportor: Alina Russu 

12.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul Cahul, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

13.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Plopi nr. 8/19, raionul Cantemir, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Plopi, raionul Cantemir, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

14.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Ștefănești nr.18/33, raionul Florești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Ștefănești, raionul Florești, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Alina Russu 

15.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

sătești Fundurii Noi nr.19/10, raionul Glodeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului satului Fundurii noi, raionul Glodeni, din data de 19 noiembrie 2017 

şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Lăpușna nr.20/21, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, din data de 19 noiembrie 2017 şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Sărăteni nr.22/18, raionul Leova, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului comunei Sărăteni, raionul Leova, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18.  Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

sătești Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale 

noi ale primarului satului Căpriana, raionul Strășeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea 

personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19.  Cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul Telenești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017 

şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi modificată ce conține 19 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 aprobarea 

bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018”:  

„În temeiul art. 18 alin.(2), art. 24 şi art. 261 alin.(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

1. Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în sumă de 175 886,88 

mii lei, în conformitate cu Devizul de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii Comisiei Electorale 

Centrale în sumă de 79246,81 mii lei (anexa nr. 1), Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului 

de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC în sumă de 1738,90 mii lei (anexa nr. 2), 

Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi în sumă de 508,16 mii 

lei (anexa nr. 3) și Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

în sumă de 94393,01 mii lei (anexa nr. 4, pentru CEC  în sumă de 90709,81 mii lei și anexa nr.5, 

pentru CICDE în sumă de 3683,20 mii lei). 

2. Se prezintă Parlamentului Republicii Moldova propunerile privind includerea în bugetul 

de stat a cheltuielilor sus-menţionate. 

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. 

 

Anexa nr.1 

la hotărîrea CEC nr. __ din 13 octombrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale 

în anul 2018 

Activitatea 00061 Realizarea politicii electorale 
 

Cod 211000 Remunerarea muncii  4083.73 mii lei 

cod 211110 Salariul de bază 2769.25 mii lei 

cod 211120 Sporuri și suplimente la salariul de bază 607.90 mii lei 

cod 211130 Ajutor material 305.78 mii lei 

cod 211140 Premieri 400.80 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 877.43 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 170.01 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 19958.60 mii lei 

cod 222110 Energie electrică 386.67 mii lei 

cod 222120 Gaze 177.80 mii lei 

cod 222140 Apă și canalizare 16.59 mii lei 

cod 222190 Alte servicii comunale  6.86 mii lei 
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cod 222210 

Servicii informaționale (actualizarea permanentă a 

sistemului informatic Moldlex, abonamentul pentru 

deservirea sistemului automatizat al evidenţei contabile, 

servicii de mentenanță a echipamentului tehnic, servicii 

de stocare 1FreeNAS, servicii TIC, reînnoire și extindere 

infrastructură Data Center, înnoirea și suplinirea 

echipamentului din Centrul de Date CEC (procurare: 4 

servere, echipament specializat de stocare date-storage, 

echipamente de rețea – 2 routere și 2 switch-uri, 

echipament periferic), elaborarea și pilotarea SSIVI al 

SIASA, elaborarea caietului de sarcini, achiziționarea 

infrastructurii tehnice, achiziționarea/dezvoltarea 

Subsistemului Informațional Votarea prin Internet, 

elaborarea și implementarea planului de relații cu 

publicul/campaniei de informare, adaptarea modulelor 

SIASA la circumscripțiile uninominale, elaborarea 

caietelor de sarcini; remodelare aplicații existente – RSA, 

modulele SIASA „Admin”, „Candidații”, „Liste de 

subscripție”, „Prezența la vot”, „Înregistrarea prealabilă”, 

„Rotația”, „Buletin de vot”, „Documentarea”, „Verifică-

te în RSA”, dezvoltare aplicație nouă de afișare on-line a 

rezultatelor în ziua alegerilor, testare load și stress a 

aplicațiilor modificate, pentru punerea în aplicare a 

sistemului electoral mixt, reînnoire domenii deținute de 

CEC (cec.md, voteaza.md, alegator.md, moldovote.md, 

.org, .ue, .info), abonament pentru portalul Privesc.eu. 

17426.38 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații (convorbiri telefonice, 

servicii de upgrade sistem telefonie internă, transferul la 

IP telefonie, serviciile IPTV) 

83.64 mii lei 

cod 222400 
Servicii de transport (asigurarea automobilelor, taxa de 

folosire a drumurilor) 
45.00 mii lei 

cod 222500 

Servicii de reparații curente (reparaţii curente ale 

automobilelor, deservirea şi reparația curentă a 

echipamentului tehnic, repararea coșului de fum și a 

coșului de ventilare, servicii de reparație și întreținere a 

aparatelor de climatizare, servicii de reparație și 

întreținere a aparatelor de ventilare, servicii de reparare 

și deservire tehnică a coolerelor de apă, deservirea 

tehnică a rețelelor de gaze interioare și pe fațadă) 

105.90 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 820.46 mii lei 

cod 222920 
Servicii de protocol (suvenire, ceai, apă, cafea pentru 

delegațiile străine) 
61.10 mii lei 

cod 222940 Servicii de pază 123.60 mii lei 

cod 222980 Servicii poștale  35.00 mii lei 
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cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (servicii de organizare a 

întrunirilor, audit intern ISO, îndosarierea documentelor, 

curățirea acoperișului, covoarelor, servicii de reglare-

recepție și profilactice a instalației electrice, 

supravegherea lucrărilor de reparație, flori în asortiment 

pentru evenimente, producție video-audio pentru 

activitatea de informare și educație electorală rom/rus) 

669.60 mii lei 

Cod 250000 Subsidii  40000.00 mii lei 

cod 253000 
Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti (finanțarea 

partidelor politice) 
40000.00 mii lei 

Cod 270000 Prestații sociale  145.86 mii lei 

cod 273200 Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă 32.93 mii lei 

cod 273500 
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă 

achitate din mijloacele financiare ale angajatorului  
112.93 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli 1170.39 mii lei 

cod 281110 Cotizaţii în organizaţiile internaţionale 54.81 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(remunerarea șoferilor și a personalului  tehnic, inclusiv 

23% și 4,5%) 

575.80 mii lei 

cod 281900 
Alte cheltuieli curente (indemnizația membrilor CEC, 

inclusiv 23% și 4,5%) 
539.78 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe 12024.48 mii lei 

cod 311120 
Reparaţii capitale ale clădirilor (fațada clădirii, 

subsolurile, scara), clădirea administrativă nr. 2 
10000.00 mii lei 

cod 314110 

Procurarea mașinilor și utilajelor (stații de lucru, camera 

foto/video, aparat de aer condiționat, imprimante, stații 

cu microfoane, cutter electric) 

559.00 mii lei 

cod 316110 
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producție 

și gospodăresc (mobilier, fotolii, dulapuri ignifuge) 
400.23 mii lei 

cod 317110 

Procurarea activelor nemateriale (licență Soft Adobe 

Photoshop CS6/CC, licențiere platformă tehnologică DC 

(licențe Windows Server, Microsoft SQL Server, licență 

medii de virtualizare), instalarea softului licențiat pe 

echipamentul procurat în sala de servere, licență antivirus 

Kaspersky Antivirus, licență XEROX, pentru sistemul 

informațional al tipografiei CEC de tip XEROX D136 

Copier/Printer) 

1065.00 mii lei 

cod 318110 

Procurarea altor mijloace fixe (Codul civil, Codul de 

procedură civilă, Codul contravențional, Codul muncii, 

Codul fiscal) 

0.25 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  816.31 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 129.10 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor 

de birou  
343.50 mii lei 
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cod 339110 

Procurarea altor materiale (Ghidul jurnalistului, Ghidul 

„Cunoaște dreptul tău electoral” (rom), Buletinul 

Informativ al CEC,  pliante informative despre procedura 

înregistrării prealabile (pentru alegătorii din străinătate), 

poster informațional pentru alegătorii din țară, poster 

informațional pentru alegătorii de peste hotare/din stînga 

Nistrului,  pliante informative, blanchete pentru hotărîri 

și scrisori, cărți de vizită, Raportul de activitate al CEC 

pentru anul 2017 (rom, rus), Broșură 

(Regulamente/Instrucțiuni CEC),  legitimații de serviciu 

pentru deputați) 

343.71 mii lei 

  

TOTAL cheltuieli pentru anul 2018 79246.81 mii lei 
 

Anexa nr.2 

la hotărîrea CEC nr. __ din 13 octombrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Centrului de Instruire în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

în anul 2018 

Activitatea 00408 Instruirea în domeniul electoral 
 

Cod 211000 Remunerarea muncii  403.00 mii lei 

cod 211110 Salariul de bază 157.20 mii lei 

cod 211120 Sporuri și suplimente la salariul de bază 131.60 mii lei 

cod 211130 Ajutor material 23.00 mii lei 

cod 211140 Premieri 91.20 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 87.90 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 17.10 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 574.00 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale  171.90 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații 19.70 mii lei 

cod 222400 Servicii de transport 84.90 mii lei 

cod 222500 Servicii de reparații curente  24.80 mii lei 

cod 222600 Formare profesională 56.00 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 124.90 mii lei 

cod 222940 Servicii de pază 1.20 mii lei 

cod 222930 Servicii de cercetări științifice contractate 52.80 mii lei 

cod 222980 Servicii poștale  2.70 mii lei 

cod 222990 Servicii neatribuite altor alineate  35.10 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli 162.40 mii lei 

cod 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 162.40 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe 306.40 mii lei 

cod 314110 Procurarea mașinilor și utilajelor 255.00 mii lei 

cod 317110 Procurarea activelor nemateriale 51.40 mii lei 
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Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  188.10 mii lei 

cod 331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
10.80 mii lei 

cod 332110 Procurarea pieselor de schimb 35.00 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
43.40 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale 98.90 mii lei 

  

TOTAL cheltuieli CICDE pentru anul 2018 1738.90 mii lei 

 

Anexa nr.3 

la hotărîrea CEC nr. __ din 13 octombrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale în anul 2018 

Activitatea 00063 Alegeri în autoritățile publice locale 

 

1. Cheltuieli pentru activitatea consiliului electoral de nivelul întîi 

Cod 220000 Bunuri și servicii  2.50 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale  0.60 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații 0.90 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 1.00 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  32.19 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane 

fizice (recompensa funcționarilor electorali din 

cadrul CECE de nivelul întîi, inclusiv 23% și 4,5%) 

32.19 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  6.70 mii lei 

cod 331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
5.10 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
1.20 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale  0.40 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral de nivelul întîi  41.39 mii lei 

Total pentru 5 consilii electorale de nivelul întîi 206.95 mii lei 
 

2.Cheltuieli pentru activitatea BESV din circumscripţia electorală de nivelul întîi 

Cod 220000 Bunuri și servicii  1.00 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale  0.40 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații 0.30 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 0.30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  19.27 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane 

fizice (recompensa funcționarilor electorali din 

cadrul BESV, inclusiv 23% și 4,5%) 

19.27 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  2.90 mii lei 

cod 331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
1.70 mii lei 
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cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
0.80 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale  0.40 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secţiei de votare 23.17 mii lei 

Total pentru 13 birouri electorale ale secţiilor de votare  301.21 mii lei 

  

TOTAL pentru 5 consilii electorale de nivelul întîi şi 13 birouri 

electorale ale secţiilor de votare 
508.16 mii lei 

 

Anexa nr. 4 

la hotărîrea CEC nr. __ din 13 octombrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare 2018 

 

Activitatea 00062 Alegeri parlamentare 

 

1. Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

Cod 211000 Remunerarea muncii  3322.58 mii lei 

cod 211110 

Salariul  pentru orele extraprogram și zilele de odihnă 

lucrate 
3322.58 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 764.19 mii lei 

Cod 212200 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală 
149.52 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  6750.17 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale, servicii de asigurare cu 

internet 51 CECE și 2075 BESV, servicii de 

configurare a platformei tehnologice de rezervă în 

cadrul CTS, servicii VPS, balansare trafic de date între 

serverele WEB ale CEC, servicii de securizare 

transport date, asigurarea a 4500 canale securizate de 

transport date VPN, asigurarea suportului 24 ore în 

ziua alegerilor, hosting dedicat cec.md, voteaza.md, 

mentenanța sistemului contabilitate 1C în perioada 

electorală pentru 51 CECE de niv. II 

3155.00 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații  (convorbiri locale, cartele 

GSM pentru membrii CEC și aparatul CEC, asigurarea 

centrului de apel cu 200 linii telefonice, asigurarea 

apelurilor de intrare-ieșire) 

77.30 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune (locațiune a aparatului de cafea) 50.00   

cod 222500 

Servicii de reparații curente (reparația curentă a 

laptopurilor destinate zilei alegerilor, imprimantelor și 

reciclarea cartușelor) 

250.00 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 45.90 mii lei 

cod 222920 
Servicii de protocol (servicii pentru primirea și 

deservirea delegațiilor străine) 
425.62 mii lei 
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cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (activităţi pentru 

campania de informare şi educaţie electorală, servicii 

de logistică: transportare, încărcare, descărcare, 

verificare, stocare laptopuri, servicii  reîncărcare 

cartuș HP Laser Jet M1120MFP, încărcare cartuș HP 

Laser Jet M1132,1020, P4015n) 

2746.35 mii lei 

Cod 281000 Capitolul alte cheltuieli curente 1276.60 mii lei 

cod 281900 

Alte cheltuieli curente, remunerarea  membrilor CEC, 

ore extraprogram și zile de odihnă lucrate 
676.84 mii lei 

cod 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 599.76 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe  1712.50 mii lei 

cod 314110 

Procurarea mașinilor și utilajelor (computere portabile 

(laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul 

a contabililor și operatorilor din cadrul CEC) 

1400.00 mii lei 

cod 318110 

Alte mijloace fixe (ștampile de securizare pentru 

BESV, urne de vot mobile) 
312.50 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  10862.67 mii lei 

cod 331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
24.30 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
412.50 mii lei 

cod 339110 

Procurarea altor materiale (invitații la votare, buletine 

de vot, legitimații, certificate pentru drept de vot, liste 

electorale (de bază, suplimentare, pentru votarea la 

locul aflării), procese-verbale pentru BESV, rapoarte 

ale BESV, bristoale, acte de predare-recepționare, 

etichete de securizare, plicuri cu fereastră pentru 

distribuirea parolelor) 

10425.87 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CEC 24838.23 mii lei 

2. Cheltuieli pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție  

Cod 220000 Bunuri și servicii  8.60 mii lei 

cod 222210 
Servicii informaționale, asigurarea accesului la 

internet pentru aparatul CECE  
0.60 mii lei 

cod 222220 
Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

CECE  
4.00 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 4.00 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  199.36 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(recompensa funcționarilor electorali și aparatului din 

cadrul CECE, inclusiv contribuţii de asigurări sociale 

de stat obligatorii 23% și prime de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

199.36 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  12.37 mii lei 

cod 331110 Combustibil  9.00 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
2.62 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0.75 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral  de circumscripție 220.33 mii lei 



12/31 

 
 

Total pentru 51 CECE 11236.83 mii lei 

3. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0.50 mii lei 

cod 222220 
Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

BESV  
0.20 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 0.30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  19.99 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(recompensa funcționarilor electorali, operatorilor și 

șoferilor din cadrul BESV,  inclusiv contribuţii de 

asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

19.99 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  2.96 mii lei 

cod 331110 Combustibil 1.80 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
0.80 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0.36 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare 23.45 mii lei 

Total pentru 2075 de birouri electorale ale secțiilor de votare  48658.75 mii lei 

4. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare peste hotarele țării 

Cod 220000 Bunuri și servicii  21.93 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 21.93 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  16.78 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(recompensa funcționarilor electorali și operatorilor 

din cadrul BESV peste hotarele țării,  inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% 

și prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

4,5%) 

16.78 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1.13 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
0.80 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0.33 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare peste hotarele 

țării 
39.84 mii lei 

Total pentru 150 de birouri electorale ale secțiilor de votare 

peste hotarele țării 
5976.00 mii lei 

Total cheltuieli pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor parlamentare 2018 
90709.81 mii lei 

 

 

Anexa nr.5 

la hotărîrea CEC nr. __ din 13 octombrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Centrului de Instruire în Domeniul Electoral 
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pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

în anul 2018 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 
 

Cod 211000 Remunerarea muncii  155.80 mii lei 

cod 211110 
Salariul pentru orele extraprogram și zilele de odihnă 

lucrate  
155.80 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 35.90 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 7.10 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 1439.10 mii lei 

cod 222210 
Servicii informaționale (linia telefonică de informare a 

alegătorilor) 
909.00 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune 118.00 mii lei 

cod 222400 Servicii de transport 329.00 mii lei 

cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (servicii de traducere, 

servicii de alimentație - pauze de cafea, servicii de cazare a 

participanților la seminare) 

83.10 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli 1350.60 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(achitarea recompensei formatorilor în vederea instruirii 

funcţionarilor electorali, inclusiv 23% - contribuţii de 

asigurări sociale obligatorii achitate de angajator şi 4,5% - 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

achitate de angajator) 

1350.60 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  694.70 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de 

birou  
1.20 mii lei 

cod 339110 

Procurarea altor materiale (materiale pentru instruire: 

broșuri pentru instruirea membrilor CECE, broșuri pentru 

instruirea membrilor BESV, certificate de participare) 

693.50 mii lei 

  

TOTAL cheltuieli CICDE pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare 2018 
3683.20 mii lei 

”. 

La sfîrșitul prezentării, raportorul A. Russu a menționat că bugetul este ambițios, dar echilibrat, 

avînd în vedere că și sarcinile CEC sînt complexe, după care a constatat lipsa întrebărilor la proiect, 

iar la rubrica „Propuneri” a luat cuvîntul, la solicitare, dl A. Volentir. 

A. Volentir – Întrucît documentul are o destinație clară de a oferi Parlamentului cifrele estimative 

pentru activitatea Comisiei în anul viitor și este mai degrabă un act de procedură bugetară, a propus 

să se renunțe la punctul 3 din proiectul de hotărîre care vizează intrarea în vigoare și publicarea în 

Monitorul Oficial al RM, pentru că documentul are un destinatar concret – Parlamentul, în vederea 

înscrierii lui în procesul de planificare bugetară pentru anul viitor. 

 

Președintele de ședință  a constatat lipsa altor propuneri, a luărilor de cuvînt pentru dezbateri, după 

care a supus votului propunerea înaintată de dl A. Volenir de a exclude din proiectul hotărîrii punctul 

3 ce vizează intrarea în vigoare și publicarea hotărîrii respective în Monitorul Oficial al RM.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___3___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

Președintele a supus votului proiectul în redacția prezentată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1174 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a 

listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 

2014”: 

„În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale noi în unele localități, stabilite 

pentru 19 noiembrie 2017, și în scopul corelării dispozițiilor Regulamentului privind modul de 

întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, cu noile prevederi ale Codului electoral 

în partea ce vizează colectarea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție pentru alegerile 

locale, adoptate prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017, şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. c) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

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

1. Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor 

de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

1) la punctul 17: 

litera i) se exclude; 

la litera k), textul ”erorile identificate sau mențiuni” se substituie prin cuvîntul ”mențiunile”; 

2) titlul Secțiunii 5 ”Autentificarea listelor de subscripție” se completează la final cu 

textul ”pentru inițierea referendumului”; 

3) la pct. 26 alineatul al doilea, cuvintele ”În perioada electorală, în cadrul procedurii de 

colectare a semnăturilor de către grupurile de inițiativă în susținerea candidaților la funcții elective,” 

se exclud, mai departe textul începe cu majusculă; 

4) la pct. 29: 

primul alineat: 

în propoziția a doua, cuvîntul ”electorală” se înlocuiește cu textul ”de colectare a 

semnăturilor pentru inițierea referendumului”; 

în propoziția a treia, textul „colectorul, membru al grupului de inițiativă a cărui listă 

conducătorul autorității administrației publice locale refuză să o autentifice, conducătorul grupului 

de inițiativă, candidatul desemnat și/sau o altă persoană împuternicită în modul corespunzător.” se 

înlocuiește cu textul „conducătorul grupului de inițiativă sau colectorul, membru al grupului de 

inițiativă a cărui listă conducătorul autorității administrației publice locale refuză să o autentifice.”;  
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alineatul al doilea: 

în prima propoziție, textul ”sau candidatul la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 

din prezentul regulament este în drept” se substituie prin cuvintele „are dreptul”; 

în fraza a doua, textul ”pentru înregistrarea candidatului independent sau” se exclude;  

5) la pct. 42, după cuvintele ”precum și listele” se introduce textul ”pentru inițierea 

referendumului”, mai departe după text; 

6) în Anexa nr. 3 din Regulament: 

textul ”în prezența conducătorului autorității publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat 

semnăturile” se exclude; 

textul ”L.Ș.  administrației publice locale” se exclude; 

7) în Anexa nr. 5 din Regulament, textul ”Din _____ liste pe care nu a fost aplicată ştampila 

primăriei se exclud _____ persoane.” se exclude. 

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, a luărilor de cuvînt pentru 

dezbaterea proiectului, după care a supus votului proiectul de hotărîre în redacția prezentată.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1175 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de 

către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3353 din 20 iulie 2010”:  

„În scopul corelării cadrului normativ existent referitor la procedura de examinare și 

soluționare a contestațiilor de către organele electorale cu noile prevederi ale Codului electoral,  

adoptate prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. c) din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

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

1. Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către 

organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

3533 din 20 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

,,Organele electorale examinează contestațiile privind: anularea sau revizuirea unui act, a 

unei hotărîri emise de organul electoral  ierarhic inferior;  acţiunile/inacţiunile acestuia;  finanțarea 

campaniilor electorale de către concurenții electorali/participanții la referendum.”; 

2) punctul 3: 

în alineatul al treilea,  după cuvintele „concurentului electoral” se introduc prin bară 

cuvintele „participantului la referendum”; 

3) punctul 4: 
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în alineatul întîi, după cuvintele ,,pot contesta la organul electoral” se introduce sintagma 

,,ierarhic superior”, în continuare după text; 

în alineatul al treilea, după cuvintele ,,se depun” se introduce textul între virgule ,,fără 

respectarea procedurii prealabile”, iar după cuvintele ,,la Curtea de Apel Chişinău” se adaugă textul 

,,în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acțiunii sau adoptării hotărîrii”, în continuare 

după text; 

alineatul al patrulea se exclude; 

în alineatul al cincilea, care a devenit alineatul al patrulea, după cuvintele „de votare” se 

introduce textul ,,din țară”, iar după cuvintele ,,în instanţa de judecată” se introduce prin virgulă 

textul ,,în a cărei rază teritorială se află organul respectiv.”; 

în alineatul al șaselea, care a devenit alineatul al cincilea, textul  ,,de Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău” se înlocuiește cu textul „de organul electoral 

ierarhic superior, cu excepția contestațiilor, depuse în ziua alegerilor, referitoare la exercitarea 

dreptului de vot sau la administrarea alegerilor, care se înaintează direct  instanţei de judecată, în a 

cărei rază teritorială se află organul electoral ierarhic superior. Acestea pot fi depuse personal și/sau 

prin poștă,  e-mail, fax.”; 

punctul se completează la final cu un nou alineat, al șaselea, avînd următorul conținut: 

„Contestațiile privind acțiunile/inacțiunile concurentului electoral se depun direct la instanța 

de judecată, în a cărei rază teritorială se află organul electoral care a înregistrat concurentul.”; 

4) punctul 71 va avea următorul cuprins: 

,,În cazul concurenților electorali în alegerile parlamentare și prezidențiale, precum și al 

partidelor politice și blocurilor electorale în alegerile locale, contestațiile privind finanțarea 

campaniilor electorale se depun la Comisia Electorală Centrală, iar în cazul candidaților 

independenți în alegerile locale, acestea se depun la consiliile electorale de circumscripție. 

Examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se 

supune termenelor de prescripție prevăzute la art. 66-68 din Codul electoral.”; 

5) la punctul 9, după cuvintele ,,și materialele anexate la ea” se introduc prin virgulă 

cuvintele „vor fi transmise în mod de urgență”, mai departe după text. 

 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 pe marginea proiectului prezentat, a propunerilor, după 

care a supus votului proiectul de hotărîre în redacția prezentată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

  

Hotărîrea nr. 1176 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

  

4. S-A AUDIAT: 

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

modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015”: 

„În scopul corelării dispozițiilor Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu noile prevederi ale 

Codului electoral, adoptate prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 
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lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

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

1. Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 3, după noțiunea “rapoarte privind finanțarea campaniilor electorale” se 

introduce noțiunea “perioadă electorală” cu următorul cuprins: 

“perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a 

datei alegerilor şi ziua în care rezultatele alegerilor sînt confirmate de către organele competente, 

dar nu mai mare de 90 de zile”; 

2) după punctul 5 se introduce un nou punct, 51, cu următorul cuprins: 

“51. În perioada electorală, partidele politice au dreptul să accepte donații doar direct în 

contul „Fond electoral.”; 

3) punctul 6 va avea următorul cuprins:  

”Persoanele fizice au dreptul să doneze în contul „Fond electoral”, pentru o campanie 

electorală, pînă la 50, iar cele juridice pînă la 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru 

anul respectiv.”; 

4) după punctul 13 se introduce un nou punct, 131, cu următorul cuprins: 

”131. La data începerii perioadei electorale, partidele politice, care intenționează să depună 

documentele pentru înregistrare în calitate de concurenți electorali și să transfere pe contul „Fond 

electoral” mijloacele financiare proprii deținute pe contul său, vor prezenta Comisiei Electorale 

Centrale un raport financiar conform modelului stabilit de Comisie în baza prevederilor cuprinse la 

art. 382 din Codul electoral.”; 

5) la punctul 14 subpunctul 2), cuvintele „o dată la două săptămîni” se substituie prin 

cuvîntul „săptămînal”;  

6) după punctul 14 se introduce un nou punct, 141, cu următorul cuprins: 

“141. Concurenții electorali au obligația să indice în rapoartele financiare toate serviciile și 

acțiunile prevăzute la art. 382 alin. (7) din Codul electoral, care au fost prestate gratuit de persoane 

fizice și juridice, precum și toate acțiunile de voluntariat în perioada campaniei electorale în favoarea 

concurenților electorali. Procedura de evaluare a serviciilor și acțiunilor respective se stabilește de 

Comisia Electorală Centrală.”. 

7) peste tot în Anexa nr. 3, textele ”Săpt. 1-2”,  ”Săpt. 3-4”,  ”Săpt. 5-6”, ”Săpt. 7-8” se 

înlocuiesc cu textul ”Săptămîna  ____”. 

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 i-a adresat raportorului o întrebare de concretizare: dacă rapoartele 

concurenților electorali vor fi plasate pe pagina oficială a CEC, pentru ca publicul să cunoască soldul 

raportat de concurenții electorali la debutul campaniei electorale. 

Raportorul V. Agrigoroae a răspuns că acest aspect nu l-a examinat, dar e de acord ca această 

informație să fie plasată pe site-ul CEC. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul în redacția prezentată.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în redacția prezentată. 
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Hotărîrea nr. 1177 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 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei 

responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”:  

„La 12 octombrie 2017 Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a 

depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea dlui Ceban Ilie în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ și dnei Rață Olga în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

La demers este anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice de către dl Ceban 

Ilie. 

În temeiul art. 15, art. 18, art. 26 şi art. 38 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea 

reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 383 din 12 decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se confirmă dl Ceban Ilie în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

2. Se confirmă dna Rață Olga în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din 

partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei 

electorale a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 

data de 19 noiembrie 2017. 

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”. 

 

(V. Șarban a ieșit din sala de ședințe. Membri prezenți – 7.) 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

  

Hotărîrea nr. 1178 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din 

Moldova, din data de 19 noiembrie 2017”:  
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„La 10 octombrie 2017 Partidul Democrat din Moldova a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind desemnarea dnei Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 

noiembrie 2017. 

În temeiul art. 18 alin.(2) şi 38 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se confirmă dna Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) 

din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, 

comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul 

Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei  

Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comuna Ghiliceni, raionul Telenești din 

data de 19 noiembrie 2017.  

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, după care a supus votului proiectul 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului. 

 

Hotărîrea nr. 1179 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea 

monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

din data de 19 noiembrie 2017”: 

„Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 17 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 

noiembrie 2017. 

Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului 

ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. 

În temeiul art. 18 și 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 naționali 17 persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 
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3. 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, cu respectarea prevederilor 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 13 octombrie 2017 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Afanas Nicolai  

2.  Bogdan Eugeniu  

3.  Bucătaru Igor  

4.  Cazacu Maria  

5.  Călin Cornelia  

6.  Chebeș Cristina  

7.  Dan Radu  

8.  Dlujanschi Roman  

9.  Focșa Mariana  

10.  Novac Mariana  

11.  Osipov Eugenu  

12.  Palamarciuc Vitalie  

13.  Panfil Nicolae  

14.  Pîrlog Alexandru  

15.  Postica Alexandru  

16.  Postica Pavel   

17.  Scripnic Victor  

”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, după care a oferit cuvîntul, la solicitare, dlui S. Gurduza 

să înainteze o propunere la proiect. 

S. Gurduza – A propus să fie exclus termenul „național” din sintagma „observator național” în tot 

textul hotărîrii, întrucît consideră că e vorba de referendum local și noțiunea de „național” semnifică 

raportare la toată RM. 

Raportorul R. Ciubotaru – A remarcat că e vorba de opoziție între „internațional” și „național” 

conform regulamentului în cauză și s-ar putea să fie depuse cereri de acreditare a observatorilor 

internaționali.  
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A. Volentir – A anunțat că va da vot de abținere, întrucît consideră că documentul este un act 

administrativ și el nu trebuie publicat în Monitorul Oficial al RM, ca și alte acte de acest gen. 

 

Președintele a supus votului proiectul în redacția prezentată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în redacția prezentată. 

 

Hotărîrea nr. 1180 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la delegarea 

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina”: 

„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, precum şi 

acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei de a participa la conferința internațională 

cu tema ”Căile de îmbunătățire a sistemului de administrare a alegerilor”, care va avea loc în 

perioada 13-14 noiembrie curent la Kiev, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se deleagă, pentru perioada 12-14 noiembrie 2017, doamna Alina Russu, președintele 

Comisiei Electorale Centrale, și doamna Cristina  Angheli, șeful0 Direcției analiză și documentare 

din cadrul Aparatului CEC, să participe la conferința internațională cu tema ”Căile de îmbunătățire 

a sistemului de administrare a alegerilor”, care va avea loc la Kiev, Ucraina, în perioada 13-14 

noiembrie 2017.  

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional şi diurnă, iar 

cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de către organizatori.   

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina oficială web a 

Comisiei Electorale Centrale”. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări pe marginea proiectului și înaintarea 

propunerilor. 

S. Gurduza – A întrebat dacă dna Alina Russu are invitație personală de la IFES și dacă da, atunci 

va avea o propunere. 

A. Russu – A spus că va da următorul răspuns: este prezentat proiectul de hotărîre, persoanele au 

fost desemnate pentru a participa la conferința internațională care este dedicată și evenimentului de 

împlinire a 20 de ani de activitate a autorității electorale din Ucraina.  

S. Gurduza – A înaintat următoarea propunere: dacă dna Russu are invitație personală din partea 

IFES, atunci putem delega alături de dna C. Angheli un alt funcționar din cadrul Aparatului CEC 

sau din cadrul CICDE și atunci ar fi frumos să folosim orice oportunitate ca funcționarii Comisiei 

Electorale Centrale să plece în deplasări utile pentru creșterea experienței lor. 

I. Ciocan – A propus să nu fie examinate ipoteze, există un proiect de hotărîre, este o invitație venită 

pe numele dnei A. Russu semnată de omologul dl Ohindovsky, nivelul este clar stabilit – conducerea 

Comisiei, de aceea propune să fie supus votului proiectul prezentat. 

S. Gurduza – A propus ca punctul 3 să fie dat în redacția prezentată pentru membrii CEC (în broșură 

pe monitoare din fața membrilor din prezidiu), adică: „Prezenta hotărîre intră în vigoare la data 
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adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”, pentru că este o normă imperativă, ea rezidă din art. 18 alin. (4) CE. 

I. Ciocan – A fost de acord să fie dat textul punctului 3 din proiectul de hotărîre în redacția 

prezentată pentru membrii CEC (în broșură). 

A. Volentir – A menționat că nu face o propunere, ci o contrapropunere: de vreme ce se face 

trimitere la art. 18 CE, atunci nu este clar de ce dublăm această prevedere din CE prin hotărîre, 

întrucît nu stabilim o normă nouă și nu dezvoltăm o normă legală, dacă facem referire la art. 18. În 

acest caz, e rezonabil să renunțăm la acest punct, pentru că el nu aduce nimic nou. Este o prevedere 

legală care trebuie aplicată conform logicii juridice în modul corespunzător. 

I. Ciocan – Nu a fost de acord să fie exclus punctul 3, de data aceasta să fie votat proiectul în 

redacția propusă, iar ulterioarele hotărîri le va vota după cum propune dl A. Volentir. 

 

Președintele a propus votarea proiectului în redacția prezentată. La replica dlui S. Gurduza că nu a 

fost supusă votului propunerea sa de a fi delegată o altă persoană, dna A. Russu a motivat că trebuie 

examinată posibilitatea financiară și numită persoana care să fie delegată. 

A. Gurduza – A propus să fie delegată în deplasare dna L. Voiticovschi, pentru că ea a muncit mult 

la bugetul Comisiei pentru anul 2018 și crede că merită pentru 2-3 zile să meargă într-un oraș 

frumos, iar dna președinte are o altă invitație. Propunerea este: înlocuirea dnei președinte cu dna L. 

Voiticovschi, pentru că dna președinte are invitație de la IFES și are oportunități să mai meargă 

încolo în vizită și, apropo (către dna președinte), diurna din partea cealaltă este mai mare.  

 

Președintele a supus votului propunerea înaintată de S. Gurduza de a fi înlocuită candidatura dnei 

A. Russu cu cea a dnei L. Voiticovschi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___3___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

(S. Gurduza a ieșit din sala de ședințe. Membri prezenți – 6.) 

 

Președintele a supus votului proiectul în redacția prezentată în broșură. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în redacția prezentată. 

 

Hotărîrea nr. 1181 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

(I. Ciocan a părăsit ședința. Membri prezenți – 5.) 

 

Dl V. Gafton a propus luarea unei pauze în eventualitatea riscului la votarea următoarelor proiecte 

de pe ordinea de zi. 

Președintele de ședință, dna A. Russu, a anunțat continuarea ședinței fără a lua pauză. 

 

 

9. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la degrevarea 

de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai Consiliului 

electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 şi aprobarea statului de personal al 

aparatului consiliului”: 

„În vederea realizării acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017, precum și în baza 

propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, 

în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 27 alin. (10) și art. 32 alin. (4) din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent membrii Consiliului electoral 

al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 

noiembrie 2017, după cum urmează: 

-  Babin Ina 

-  Cutasevici Ludmila 

-  Miron Vitalie 

-  Sturza Constantin 

2. Se aprobă statul de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1, după cum urmează: 

-  contabili (inclusiv un contabil-șef, casier și contabili operatori) - 12 unități; 

-  șoferi - 5 unități; 

-  specialiști (inclusiv consultanți, operatori ) - 16 unități. 

 3. Personalul încadrat în aparatul Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 va activa pînă la data de 21 noiembrie 2017, inclusiv. 

 4. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 va degreva de 

la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, pentru perioada 31 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

 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”. 

 

(În timpul prezentării proiectului, dl V. Șarban a revenit în sala de ședințe. Membri prezenți – 6.) 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, după care i-a oferit cuvîntul dlui A. Volentir, la solicitare, 

să înainteze o propunere. 

 

A. Volentir – A reiterat propunerea sa anterioară: avînd în vedere regulile tehnicii de elaborare și 

aprobare a actelor administrative cu caracter normativ sau individual, iar conform acestei tehnici, 

actele cu caracter individual intră în vigoare, își fac efectul juridic, din momentul emiterii acestora, 

fără a fi necesar de a fi publicate în MO, pentru că nu întrunesc calitățile unui act oficial al Republicii 

Moldova, și invers – actele normative deja intră în vigoare din momentul publicării lor în MO în 

modul stabilit, - de aceea, pentru a nu intra în coliziune juridică legată de momentul intrării în 

vigoare și publicarea actului, propune să fie exclus punctul 5 în totalitate din proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl A. Volentir de a exclude punctul 

5 din proiect. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____1____, Contra ____1____, Abținere___4___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

(Dna R. Ciubotaru a ieșit din sala de ședințe. Membri prezenți – 5.) 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor propuneri la proiect, a luărilor de cuvînt pentru 

dezbaterea proiectului, după care a supus votului proiectul în redacția prezentată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

Proiectul de hotărîre nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

Președintele de ședință a anunțat o pauză de 5 minute. După pauză prezenți la ședință: 5 

membri, lipsesc: V. Filipov, I. Ciocan, A. Volentir, S. Gurduza. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Sîngera nr.1/4, 

municipiul Chișinău, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului orașului 

Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul 

de lucru al consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale orășenești 

Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent domnul Capațina Ion, 

președintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul 

Chișinău, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul 

Chișinău, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul  

Chișinău, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1182 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Berlinți nr. 6/6, raionul 

Briceni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Berlinți, 

raionul Briceni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al 

consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent doamna Beliciuc Rimma, 

președintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr.6/6, raionul 

Briceni, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr.6/6, raionul Briceni, 

va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr.6/6, raionul Briceni, 

va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate 

şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1183 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul 

Cahul, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, 

raionul Cahul, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al 

consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Zîrnești nr.7/37, raionul Cahul, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 
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Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent doamna Bazan Natalia, 

președintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr.7/37, raionul 

Cahul, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr.7/37, raionul Cahul, 

va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr.7/37, raionul Cahul, 

va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate 

şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1184 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alșina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la convocarea 

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Plopi nr. 8/19, raionul 

Cantemir, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Plopi, 

raionul Cantemir, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al 

consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Plopi nr.8/19, raionul Cantemir, în temeiul art. 18 alin. (2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se convoacă domnul Rusev Stepan, președintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Plopi nr.8/19, raionul Cantemir, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 

noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr.8/19, raionul Cantemir 

va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr.8/19, raionul Cantemir, 

va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate 

şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1185 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ștefănești nr.18/33, 

raionul Florești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei 

Ștefănești, raionul Florești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de 

lucru al consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Ștefănești nr.18/33, raionul Florești, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se convoacă doamna Crîșmari Ana, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Ștefănești nr.18/33, raionul Florești, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 

noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ștefănești nr.18/33, raionul 

Florești, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ștefănești nr.18/33, raionul 

Florești, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1186 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

15. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Fundurii Noi 

nr.19/10, raionul Glodeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în 

aparatul de lucru al consiliului”:   

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești 

Fundurii Noi nr.19/10, raionul Glodeni, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. 

(4), art. 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi 

67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală  

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se convoacă doamna Gîdei Valentina, vicepreședintele Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr.19/10, raionul Glodeni, pentru perioada 13 

octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv. 

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr.19/10, raionul 

Glodeni, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1187 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Lăpușna 

nr.20/21, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Lăpușna, raionul Hîncești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în 

aparatul de lucru al consiliului”:  

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Lăpușna nr.20/21, raionul Hîncești, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se convoacă domnul Bucur Grigore, președintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

comunale Lăpușna nr.20/21, raionul Hîncești, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 noiembrie 

2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr.20/21, raionul 

Hîncești, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 
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3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr.20/21, raionul 

Hîncești, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1188 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărăteni 

nr.22/18, raionul Leova, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Sărăteni, raionul Leova, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul 

de lucru al consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale 

Sărăteni nr.22/18, raionul Leova, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e:  

1. Se convoacă domnul Oglindă Ion, președintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Sărăteni nr.22/18, raionul Leova, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 

noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr.22/18, raionul 

Leova, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv.  

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr.22/18, raionul 

Leova, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare 

alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 1189 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul 

Strășeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Căpriana, 

raionul Strășeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al 

consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești 

Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4), 

art. 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 

67 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e:  

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent doamna Scutaru Tatiana, 

secretarul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul 

Strășeni, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni, 

va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate 

şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1190 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghiliceni 

nr.34/14, raionul Telenești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în 

aparatul de lucru al consiliului”: 

„În baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale Ghiliceni 

nr.34/14, raionul Telenești, în temeiul art. 18 alin.(2), 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4) din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63 şi pct. 67 din 

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se convoacă doamna Vrabie Viorica, membru al  Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul Telenești, pentru perioada 13 octombrie 2017 – 21 

noiembrie 2017, inclusiv.  

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul 

Telenești, va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, pentru perioada 27 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, inclusiv. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul 

Telenești, va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de evidenţa mijloacelor 

financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora. 

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 în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1191 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Președintele a constatat că ordinea de zi a fost epuizată și, pînă a declara închiderea ședinței, a făcut 

un anunț despre următoarea ședință pentru ora 13:00 cu un singur subiect pe ordinea de zi „Cu 

privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea unor 

membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 şi aprobarea 

statului de personal al aparatului consiliului”. 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 

 

Secretarul ședinței                                                                           Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Angela Musteața 

Tel.: 022-251-477 


