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PROCES-VERBAL nr. 240 

al şedinţei ordinare 

din 23.12. 2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 6 membri ai Comisiei, conform 

listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-verbal.  

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este deschisă publicului 

interesat. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 9 puncte.  

Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, președintele de ședință a 

supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 15 iulie 2014 „Cu privire la 

aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor 

referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru 

desfăşurarea referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău” 

Raportor:  Iurie Ciocan  

2. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul 

Cantemir 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ialoveni 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul 

Șoldănești 

Raportor: Andrei Volentir 
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8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ștefan Vodă 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul 

Taraclia 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 
 

Ordinea de zi cu 9 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectului înscris pe ordinea de zi. 
 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru abrogarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 15 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea modelului 

listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a 

modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local 

de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău”: 

„Prin decizia (dosarul nr.2a-951/14) din 3 iunie 2014 a Colegiului Civil şi de Contencios 

Administrativ al Curţii de Apel Bălţi, a fost înregistrat grupul de inițiativă pentru desfăşurarea 

referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău, în număr de  289 

persoane, cu stabilirea întrebării: „Susţineţi revocarea Primarului General al Municipiului Chişinău, 

dl Dorin Chirtoacă?” şi a termenului de 30 de zile pentru colectarea semnăturilor. În baza acestei 

decizii, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2600 din 15 iulie 2014, prin care s-a 

aprobat modelul listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului 

local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău. 

Ulterior, prin decizia (dosarul nr.3ra-1214/14) din 5 noiembrie 2014 a Colegiului civil, 

comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiție, a fost casată decizia Curţii de 

Apel Bălţi din 3 iunie 2014 privind înregistrarea grupului de iniţiativă și menținută hotărîrea 

Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, din 5 iulie 2013 prin care a fost respinsă cererea de înregistrare 

a grupului de inițiativă. 

Astfel, în baza deciziei Curții Supreme de Justiție din 5 noiembrie 2014 și în temeiul  art. 65, 

66 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. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

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

1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 15 iulie 2014 „Cu privire la 

aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor 

referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru 

desfăşurarea referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău”. 

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”.  
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3131 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Maximovca a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de 

demisie ale consilierilor Nazarco Alexandr şi Bugai Iurii aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica  Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidaţi supleanţi. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatele de consilier în Consiliul sătesc Maximovca le revin candidaţilor supleanţi Bragari Ivan şi 

Cernobai Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Goia Mariana, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de 

consilier şi adeverinţa Primăriei satului Maximovca  prin care se confirmă aflarea peste hotare a 

candidatului supleant Bichir Alexandru. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Nazarco Alexandr şi 

Bugai Iurii aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova în Consiliul sătesc 

Maximovca. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi, 

candidaţilor supleanţi Bragari Ivan şi Cernobai Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica  Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Bragari Ivan şi Cernobai Vasile asupra obligaţiei de a respecta 

termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.   

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 
 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 3132 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

„Secretarul Consiliului orășenesc Cantemir a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Reșetilov Dorin ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

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

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

consilier în Consiliul orășenesc Cantemir îi revine candidatului supleant Peiu Gheorghe de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

din 20 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant 

Pupăzan Emil, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier, și de certificatul de deces 

al candidatului supleant Valic Gheorghe de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.  

În temeiul art. 18 alin. (1), art. 22 lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

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

privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23, 25 și 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

  

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Reșetilov Dorin ales pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc Cantemir. 

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

candidatului supleant Peiu Gheorghe de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Peiu Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.    

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3133 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

„Consiliul sătesc Holercani, prin decizia nr. 5/9 din 15 decembrie 2014, a ridicat, în legătură 

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

consilierului Petco Andrei  ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant 

un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul sătesc Holercani îi revine candidatului supleant Porubin Irina de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 10 iunie 
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2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Polivenco Efimia, 

prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

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

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

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari, 

candidatului supleant Porubin Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

 3. Se preavizează consilierul Porubin Irina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.  

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3134 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

După aprobarea hotărîrii, dl E.Răducan s-a alăturat membrilor prezenți în ședință  

(membri prezenți-7). 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni”: 

„Secretarul Consiliului comunal Mileștii Mici din raionul Ialoveni a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Tanasă Vladimir ales pe lista Partidului 

Liberal şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici îi revine candidatului supleant Popov Sergiu de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 4 octombrie 2011.  

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

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

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

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

lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Mileștii Mici. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Popov Sergiu de pe lista Partidului Liberal. 
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3. Se preavizează consilierul Popov Sergiu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3135 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni”: 

„Prin hotărîrea nr. 2834 din 24 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a luat act de 

vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, și a 

stabilit termenul de 10 zile pentru a fi transmise de către secretarul Consiliului documentele 

necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni îi revine candidatului supleant Popescu Feodor de pe 

lista Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni 

din 21 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți 

Prisacari Petru, Poghirco Mihail, Mișcoi Ion și Iachimovschi Ion de pe lista Partidului Politic 

Partidul Verde Ecologist, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

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

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

1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Popescu Feodor de pe lista Partidului Politic Partidul Verde Ecologist.  

2. Se preavizează consilierul Popescu Feodor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 3136 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul Șoldănești”: 

Consiliul comunal Dobrușa, prin deciziile nr. 2-13 și nr. 5-11 din 30 iulie și, respectiv, 11 

decembrie 2014, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe 

consecutive ale consiliului, mandatele consilierilor Donos Octavian și Odobescu Valentin aleși pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier atribuite formaţiunii nominalizate. 

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

consilier în Consiliul comunal Dobrușa le revine candidaților supleanți Botezat Artur și Tatarencu 

Dumitru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Șoldănești din 15 iunie 2011. 

Totodată, Comisia Electorală Centrală reţine că decizia Consiliului comunal Dobrușa a fost 

adoptată la 30 iulie, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului 

supleant au parvenit la Comisie în data de 19 decembrie 2014, fiind încălcat termenul stabilit de 

legislaţia în vigoare. 

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

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Dobrușa. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul Șoldănești, 

candidaților supleanți Botezat Artur și Tatarencu Dumitru de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Botezat Artur și Tatarencu Dumitru asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției 

acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului communal Dobrușa asupra necesităţii respectării 

termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

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

2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3137 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ștefan Vodă”: 

„Primăria satului Palanca din raionul Ștefan Vodă a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Calinici Dumitru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul sătesc Palanca îi revine candidatului supleant Beșleaga Iurie de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă din 

16 iunie 2011.  

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

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

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Calinici Dumitru ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Palanca. 

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

candidatului supleant Beșleaga Iurie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Beșleaga Iurie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

Dl V.Gafton s-a alăturat membrilor prezenți în ședință (membri prezenți-8). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3138 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia 

„Consiliul sătesc Novosiolovca, prin decizia nr. 8/7 din 9 decembrie 2014, a ridicat, în 

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

consilierului Voinschii Ivan ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

epuizat, a fost restabilit şirul descrescător, cea mai mare valoare numerică revenindu-i listei de 

candidaţi ai Partidului Democrat din Moldova.   
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca îi revine candidatului supleant Gaidarji Stefanida de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 13 iunie 

2011.  

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

noiembrie 1997, art. 5 alin.(2) lit. a) şi alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

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

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

candidatului supleant Gaidarji Stefanida de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3.  Se preavizează consilierul Gaidarji Stefanida asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   
 

Raportorul A. Volentir a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează: 
 

    Șirul descrescător 

             Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mandate 

Șir restabilit I – 17 septembrie 2014  

Cocianji Danil (PLDM) – absență 

atribuire Doncev Natalia (PSDM) 
Șir restabilit II – decembrie 2014  

Voinschii Ivan (PCRM) – absență 

atribuire Gaidarji Stefanida (PDM) 

Nr. 

d/o 
Partidul Comuniștilor 

din Republica Moldova 

Partidul Democrat  

din Moldova 

Partidul Social Democrat  

1. 357 80 51 

2. 178,50 40 25,5 

3. 119 26,67 17 

4. 89,25 20 12,75 

5. 71,40 16 10,20 

6. 59,50 13,33 8,50 

7. 51 11,43 7,28 

8. 44,62 10 6,37 

9. 39,66 8,89 5,66 
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3139 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

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

 

 

 

 

 

Preşedintele ședinței 

 

 

                                                       Iurie CIOCAN 

 

Secretarul ședinței 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 022-201- 898 

 

Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

             

 


