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PROCES-VERBAL nr. 85 

al ședinței ordinare 

din 13.10.2017, ora 13:00 

 

Statutul ședinței: deliberativă 

Președintele ședinței: dna Alina Russu 

Secretarul ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 5 membri ai Comisiei (lipsesc V. Filipov, 

R. Ciubotaru, A. Volentir, S. Gurduza), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă 

publicului.  

 

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

 

Președintele a supus votului ordinea de zi ce conține un singur subiect:  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. 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 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi 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 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 
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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”. 

 

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. 1192 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

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

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 

 

Secretarul ședinței                                                                           Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

 

 

 

Ex.: Angela Musteața 

Tel.: 022-251-477 


