PROCES-VERBAL nr. 110
al ședinței ordinare
din 08.05.2018, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele ședinței a constatat prezența a 8 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul
procesului-verbal. De la ședință este absent dl Vasile Gafton.
Președintele a anunțat ordinea de zi cu 18 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și
să vină cu propuneri.
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației Pro Democrația Club
Tîrgu Neamţ, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data
de 20 mai 2018
Raportor: Rodica Ciubotaru
2. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD”, în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
Raportor: Rodica Ciubotaru
3. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor
locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 4 mai 2018
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul
Chișinău
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budești, municipiul Chișinău
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciutulești, raionul Florești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Sănătăuca, raionul Florești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul
Glodeni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae
14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ștefan Vodă
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
17. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului ordinea de zi anunțată.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Ordinea de zi cu 18 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea unui observator internațional din partea Asociației Pro Democrația Club Tîrgu Neamţ,
în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018”:
„Asociația Pro Democrația Club Tîrgu Neamț a înaintat Comisiei Electorale Centrale un
demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internațional, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
Asociația Pro Democrația Club Tîrgu Neamț este o asociație calificată ce se ocupă, conform
statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul
observatorilor şi 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 observator internațional dl Claudiu Macsim (cetățean al
României, pașaport nr. __________) din partea Asociației Pro Democrația Club Tîrgu Neamț, în
vederea monitorizării alegerilor locale din data de 20 mai 2018,.
2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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, cu respectarea prevederilor Legii
privind protecţia datelor cu caracter personal.”
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Iurie Ciocan – a întrebat dacă sunt prezenți în sală reprezentanții Asociației Pro Democrația Club
Tîrgu Neamț.
Alina Russu – a precizat că nu sunt prezenți.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
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Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1608 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD”, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018”
„Asociația obștească „MIRAD” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind
acreditarea a 115 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale
noi din data de 20 mai 2018.
În temeiul art. 18 și art. 68 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 115 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „MIRAD”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de
20 mai 2018.
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.
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. 1609 din 08 mai 2018
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești
„MIRAD” în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
din data de 20 mai 2018
Nr.
d/o

Numele, prenumele

1.

Afonina Ludmila

2.

Ananco Mihail

3.

Anastas Valeriu

4.

Artemieva Svetlana

5.

Babac Valentina

6.

Babenco Anatolie

7.

Bacimanov Tatiana

8.

Banari Serghei

9.

Baranov Alexandr

Seria, numărul
buletinului de identitate
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10. Bareaeva Liubovi
11. Belîi Iuri
12. Bilinschi Valentin
13. Bodnariuc Andrian
14. Bodnariuc Natalia
15. Bogonos Galina
16. Bogulean Alla
17. Boret Alexei
18. Bragari Victor
19. Buravcenco Alla
20. Burduja Irina
21. Carghin Alexandru
22. Cavca Elena
23. Ceban Alina
24. Cecan Tatiana
25. Cernomoreț Andrei
26. Cernovschi Maria
27. Ciugureanu Alexandru
28. Costandoglo Alexandra
29. Cozariz Ludmila
30. Crijevschii Dmitrii
31. Croitoru Veaceslav
32. Curcubet Emilia
33. Danu Ecaterina
34. Demian Ion
35. Diaciuc Ian
36. Dobrovolschi Vladimir
37. Enache Alexandru
38. Fedco Galina
39. Fortună Vasilii
40. Gaifer Roman
41. Gaifer Tatiana
42. Gamova Olga
43. Garganciuc Maria
44. Gatman Andrei
45. Gherasimova Stella
46. Ghilescu Nicolae
47. Goncearuc Denis
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48. Gorea Daria
49. Gramaciuc Maia
50. Grechin Harlampii
51. Griceanaia Olga
52. Grozavu Dorin
53. Grușco Alina
54. Gumenco Alexei
55. Gurschii Maxim
56. Harcovciuc Olga
57. Iacub Dmitri
58. Ivanov Iurii
59. Jebuleac Igor
60. Junca Serghei
61. Leșcinschi Denis
62. Levașiov Irina
63. Levus Eugeniu
64. Lîsiuc Denis
65. Lizogubov Andrei
66. Lucaș Larisa
67. Macaidenco Veaceslav
68. Macuhin Vladimir
69. Mahu Anatoli
70. Mamaevscaia Liubovi
71. Marandiuc Grigori
72. Maşera Victor
73. Medvedev Andrei
74. Melnic Natalia
75. Moraru Alexandru
76. Musienco Alexandru
77. Odnostalco Olesea
78. Palagniuc Galina
79. Păpănagă Constantin
80. Pascaru Tamara
81. Petrachi Victor
82. Petrov Igor
83. Pîreu Alexei
84. Pleșcan Evghenia
85. Plugaru Valentina
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86. Popov Igor
87. Postolachi Alina
88. Potapova Galina
89. Preguza Svetlana
90. Primac Vadim
91. Revenco Vasilii
92. Roșca Alexei
93. Sciastlivîi Rima
94. Serebreannicov Vladimir
95. Silistraru Viorel
96. Sliusari Andrei
97. Spinei Elena
98. Sprinsean Natalia
99. Statnaia Albina
100. Stepanov Anastasia
101. Stoicev Dumitru
102. Suman Sofia
103. Suvac Anatolie
104. Șerepitco Oleg
105. Tcaci Iaroslav
106. Tcaciuc Andrei
107. Temciuc Vasile
108. Terzi Ivan
109. Tiron Oxana
110. Tutunaru Andrei
111. Vasilița Anastasia
112. Verba Svetlana
113. Vitneanscaia Nina
114. Vitneanski Ivan
115. Zdrobău Valeriu
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ___8_____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1609 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
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3. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din
data de 20 mai 2018,la situația din 4 mai 2018”:
„Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare
a alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, ale primarilor
municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei
Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni,
din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie
2018, și în temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali urmau să
prezinte periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se
de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia
despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în
campania electorală.
Astfel, a patra raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 4 mai curent.
Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul
Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul
Liberal, Partidul Politic „ȘOR”, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova și Partidul
Politic „Partidul Unității Naționale”.
În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și
corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți
electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului
privind finanțarea campaniilor electorale.
Partidul Politic Democrația Acasă, înregistrat în calitate de concurent electoral la data de 10
aprilie 2018, a comunicat Comisiei la data de 23 aprilie și ulterior la 2 mai curent despre faptul că
nu a deschis cont cu mențiunea „Fond electoral.
Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” a informat Comisia că prima bancă l-a care s-a
adresat a refuzat deschiderea contului, iar documentele depuse la a doua bancă se află la faza de
demarare a procedurii de deschidere contului cu destinația „Fond electoral.
Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”, înregistrat în calitate de concurent electoral la
data de 17 aprilie 2018, a informat Comisia la data de 23,27 aprilie curent, ulterior la 4 mai 2018
despre faptul că nu are deschis cont cu mențiunea „Fond electoral”.
Partidul Național Liberal a informat Comisia că la data raportării a fost deschis contul cu
destinația „Fond electoral”.
Partidul Politic Partidul „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”, înregistrat în
calitate de concurenți electorali la data de 21 aprilie 2018, nu a prezentat nici o informație despre
faptul că nu își deschide cont cu mențiunea ”Fond electoral” și nici că nu va suporta cheltuieli în
campania electorală.
În temeiul art. 18 alin.(2) și art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 43 din Codul electoral
și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile
din campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai 2018, depuse de concurenții electorali:
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova,
Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic
Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Liberal, Partidul Politic „ȘOR”, Partidul Politic Partidul
Popular din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (datele generalizate
din rapoarte se anexează).
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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.”
În timpul prezentării proiectului, raportorul a solicitat membrilor să nu ia act de raportul partidului
„Șor” din proiect deoarece cu puțin timp înainte de începerea ședinței la Comisie a parvenit o
contestație ce vizează cheltuielile partidului în campania electorală. Astfel , dl Agrigoroae a propus
ca inițial să fie examinată contestația respectivă, iar asupra raportului partidului „Șor” membrii să
se expună la o următoare ședință.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1610 din 8 mai 2018

Nr.
d/o

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Venituri în
campania
electorală, la
situația din
27 aprilie 2018
(lei)

Cheltuieli în
campania
electorală, la
situația din 27
aprilie 2018
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești la
data de 27
aprilie 2018
(lei)

3574,90

300000,00

299634,97

3939,93

0,00

13105,00

13096,00

9,00

57783,68

116000,00

172755,00

1028,68

76905,40

0,00

74226,00

2679,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1283,50
102989,06

25000,00
525000,00

19838,95
600242,28

6444,55
27746,78

-

10000,00

9969,60

30,40

-

0,00

0,00

0,00

Soldul mijloacelor
Denumirea concurentului bănești la data de
electoral
20 aprilie 2018
(lei)
Partidul Politic „Partidul
Socialiștilor
din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din
Moldova
Partidul Politic Partidul
Nostru
Partidul
Politic
„Platforma Demnitate și
Adevăr”
Partidul Politic Partidul
Acțiune și Solidaritate
Partidul Liberal
Partidul Politic „ȘOR”
Partidul Politic Partidul
Popular din Republica
Moldova
Partidul Politic „Partidul
Unității Naționale”

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Alina Russu – a întrebat dacă pentru ședința de astăzi au fost invitați toți trezorierii concurenților
electorali din această campanie electorală.
Veaceslav Agrigoroae – a confirmat invitația tuturor trezorierilor.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre:
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
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Hotărîrea nr. 1610 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău”:
„Prin hotărîrea nr. 1548 din 17 aprilie 2018, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza
cererii de demisie, mandatul consilierului Vătămanu Chiril ales pe lista Partidului Democrat din
Moldova şi a declarat vacant un mandat de consilier artibuit formaţiunii respective. Ulterior, la
Comisia Electorală Centrală au parvenit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Băcioi îi revine candidatului supleant Bencheci Natalia de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Botanica din 1 iulie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarațiile candidaților supleanți Dogaru Sergiu și
Gheţiu Petru de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău,
candidatului supleant Bencheci Natalia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
2. Se preavizează consilierul Bencheci Natalia asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1611 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budeşti, municipiul Chişinău”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Ipati Viorica
aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Budeşti, municipiul
Chişinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Budeşti îi revine candidatului supleant Ghimp Mihai de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana,
municipiul Chişinău, din 29 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 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
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februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ipati Viorica aleasă pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Budeşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Budeşti, municipiul Chişinău,
candidatului supleant Ghimp Mihai de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Ghimp Mihai asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1612 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir”:
„Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir, prin decizia nr. 01/13 din 23 martie 2018, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Putregai Filip ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca îi revine candidatului supleant Coicev Nicolae de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 25 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir,
candidatului supleant Coicev Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Coicev Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1613 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia”:
„Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia, prin decizia nr. 1/12 din 19 martie 2018, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Muhin Veaceslav, ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Troițcoe îi revine candidatului supleant Terehova Alexandra de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Cimișlia din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia,
candidatului supleant Terehova Alexandra de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Terehova Alexandra asupra obligaţiei de a respecta termenul
de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1614 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti, raionul Floreşti”:
„Consiliul comunal Ciutuleşti, raionul Floreşti, prin deciziile nr. 1/7, 1/8 și 1/9 din 23 martie
2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale
consiliului, mandatele consilierilor Ciubotaru Viorica şi Pară Sergiu aleşi pe lista Partidului
Democrat din Moldova și Rusu Alexandra aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formațiunilor respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti le revin candidaților supleanți Odajiu Lidia şi
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Cravcenco Boris de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Dorogan Alexandru de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea
Judecătoriei Floreşti din 19 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti, raionul Floreşti,
candidaților supleanți Odajiu Lidia şi Cravcenco Boris de pe lista Partidului Democrat din Moldova
și Dorogan Alexandru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierii Odajiu Lidia, Cravcenco Boris şi Dorogan Alexandru asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul
apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1615 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Floreşti”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Zama Artur
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul
Floreşti, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca îi revine candidatului supleant Macovei Marcela de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din
22 iunie 2015.
Totodată, la examinarea documentelor prezentate s-a constatat că cererea de demisie a fost
depusă la consiliu pe data de 22 februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 24 aprilie 2018,
astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc Sănătăuca nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Zama Artur ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Sănătăuca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Floreşti,
candidatului supleant Macovei Marcela de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Macovei Marcela asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Sănătăuca, doamna Romaniuc Vera, asupra
necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1616 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni”:
„Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, prin decizia nr. 3/10 din 30 martie 2018, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Proțiuc Emilia, aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi îi revine candidatului supleant Maicu Tatiana de pe
lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 19 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni,
candidatului supleant Maicu Tatiana de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Maicu Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1617 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
11. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova”:
„Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova, prin decizia nr. 03/17 din 27 martie 2018, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Sînchetru Valeriu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Democrat din Moldova s-a epuizat, se
restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine
listei de candidaţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Cazangic îi revine candidatului supleant Chirilenco Larisa de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25
iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 26 și pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova,
candidatului supleant Chirilenco Larisa de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Chirilenco Larisa asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
ŞIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului comunal Cazangic, raionul Leova
Nr.
d/o

PDM

PLDM

PCRM

PPPRM

BE “PPEM-IL”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

488
244
162,67
122
97,60
81,33
69,71
61
54,22
48,80

173
86,5
57,67
43,25
34,60
28,83
24,71
21,62
19,22
17,30

62
31
10,33
2,58
0,51
0,086
0,012
0,0015
0,00017
0,000017

24
12
4
1
0,2
0,33
0,047
0,00059
0,000066
0,0000066

41
20,5
6,83
1,70
0,34
0,056
0,0081
0,0010
0,00011
0,000011
14

11.

44,36

15,73

0,0000015

0,00000060

0,0000010

Consiliul comunal Cazangic – 11 mandate.
Şirul descrescător restabilit la 08 mai 2018, mandatul de consilier se atribuie PLDM.
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1618 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
12. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Donțu Vladimir
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Rezina, fiindu-i trimise și
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul raional Rezina îi revine candidatului supleant Cuculescu Dumitru de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 29 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Rezina candidatului supleant
Cuculescu Dumitru de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3.Se preavizează consilierul Cuculescu Dumitru asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1619 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
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13. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina”:
„Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina, prin decizia nr. 1/5 din 29 ianuarie 2018, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Gotornicean Andrei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Lalova îi revine candidatului supleant Lungu Mihail de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 26 iunie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Berghii Ilie de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina,
candidatului supleant Lungu Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Lungu Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1620 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
14. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Chiroșca
Vitalie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul
comunal Rublenița, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de
consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Rublenița îi revine candidatului supleant Solovei Evghenii de pe
lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 15
martie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 21 aprilie 2018, astfel rezultă că secretarul
Consiliului comunal Rublenița nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire
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la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chiroșca Vitalie ales pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Rublenița.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca,
candidatului supleant Solovei Evghenii de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Solovei Evghenii asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Rublenița, dna Ursachi Ana, asupra
necesității respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1621 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
15. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Cazac Gheorghe
ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal
Vădeni, raionul Soroca, și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Vădeni îi revine candidatului supleant Felea Taisia de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca,
candidatului supleant Felea Taisia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Felea Taisia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1622 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
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ştefan Vodă”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Dudnicenco
Iulia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Palanca, raionul
Ştefan Vodă, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Palanca îi revine candidatului supleant Morari Galina de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din
23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dudnicenco Iulia aleasă pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Palanca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ştefan Vodă,
candidatului supleant Morari Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Morari Galina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1623 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
ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia”:
„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Uzun Piotr
ales pe lista Partidului Regiunilor din Moldova în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) 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 și pct. 30 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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Uzun Piotr ales pe lista
Partidului Regiunilor din Moldova în Consiliul sătesc Dezghingea.
2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia.
3. Secretarul Consiliului sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia, în termen de zece zile, va
transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului
candidat supleant de pe lista Partidului Regiunilor din Moldova.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1624 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
18. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului independent
Rusev Ivan ales în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul
descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați ai Partidului
Politic Partidul Nostru.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Joltai îi revine candidatului supleant Chiciuc Anna de pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 23 iunie
2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Petcovici Alexandr
de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25, pct. 27
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şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent Rusev Ivan ales
în Consiliul sătesc Joltai.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, candidatului
supleant Chiciuc Anna de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Chiciuc Anna asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

Coranga Maria

71

68

59

56

55

48

41

36

Partidul Democrat
din Moldova

Kușulinskaia Nadejda

72

Lazarev Piotr

Partidul Politic Partidul Nostru

72

Petcovici Maria

Rusev Ivan

87

Petcovici Nicolai

Cambur Tatiana

89

Partidul Comuniștilor
din Republica Moldova

Marcov Piotr

1

Stolar Stefanida

Nr.
d/o

Jelezoglo Valentina

ȘIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Joltai , UTA Găgăuzia

32

2

35,5

27,5

16

3
4
5
6
7
8
9
10
11

23,66
17,75
14,2
11,83
10,14
8,87
7,88
7,1
6,45

18,33
13,75
11
9,16
7,85
6,87
6,11
5,5
5

10,66
8
6,4
5,33
4,57
4
3,55
3,2
2,90

Consiliul sătesc Joltai - 11 mandate.
1. Șirul descrescător restabilit I – HCEC nr. 1343 din 27 decembrie 2017.
CEC a ridicat, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent Marcov Piotr și a
atribuit mandatul de consilier candidatului supleant independent Lazarev Piotr (36).
2. Șirul descrescător restabilit II – HCEC nr. 1625 din 08 mai 2018.
CEC ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent Rusev Ivan și atribuie
candidatului supleant Chiciuc Anna de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru (35,5).
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dna Rodica Ciubotaru este ieșită.)
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1625 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a declarat ședința închisă.

Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

Ex.: Viorica Zaharia
Tel.: 022-201-898
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