RAPORT
cu privire la organizarea, desfășurarea şi totalizarea rezultatelor
alegerilor locale noi din 6 septembrie 2020
În perioada 11.01.2020 – 30.01.2020, Comisiei Electorale Centrale i-au fost înaintate
documente, în baza cărora, conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr. 1381/1997, se
realizează procedurile de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi, după cum urmează:
- pe 11 ianuarie 2020, secretarul Consiliului comunal Târnova, raionul Dondușeni, a
notificat Comisia despre demisia primarului Cebotari Valentin;
- în 8 decembrie 2019, Comisia a recepționat decizia Consiliului sătesc Nucăreni, raionul
Telenești nr. 0/01 din 8 decembrie 2019, prin care s-a luat act de demisia primarului
Ombun Mariana, iar pe 30 ianuarie 2020 secretarul consiliului local a notificat Comisia
despre demisia primarului localității.
Fiind constatate circumstanțele stabilite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436/2006
privind administrația publică locală şi art. 5 alin. (4) lit. b) și e) din Legea nr. 768/2000 privind
statutul alesului local, în temeiul art. 26 alin. (1) lit. o), art. 150 alin. (3) din Codul electoral și al
hotărârii CEC nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”,
cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza materialelor prezentate, Comisia a
adoptat hotărârile nr. 3669 și nr. 3670 din 4 februarie 2020, prin care a stabilit data de 17 mai
2020 pentru alegerile locale noi în comuna Târnova, raionul Dondușeni și în satul Nucăreni,
raionul Telenești.
Prin hotărârea nr. 3810 din 10 martie 2020, Comisia a aprobat Programul calendaristic pentru
realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al
comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești, din data de 17 mai
2020.
În legătură cu pandemia de Covid-19, Parlamentul Republicii Moldova a emis Hotărârea nr.
55 din 17 martie 2020, prin care a declarat starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii
Moldova pentru perioada 17 martie - 15 mai 2020, fiind instituite măsuri restrictive de circulație
pentru populație. Ca urmare, Comisia și-a revocat toate hotărârile adoptate anterior ce țin de
organizarea alegerilor locale noi din 17 mai 2020, după cum urmează:
1) nr. 3669 din 4 februarie 2020 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale
primarului comunei Târnova, raionul Dondușeni”;
2) nr. 3670 din 4 februarie 2020 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale
primarului satului Nucăreni, raionul Telenești”;
3) nr. 3810 din 10 martie 2020 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al
comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești, din data de 17 mai
2020”;
4) nr. 3829 din 13 martie 2020 „Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli
estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al
comunei Târnova, raionul Dondușeni, și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 17 mai 2020”.
Întrucât starea de urgență a fost declarată până la 15 mai 2020, Comisia a stabilit data de 6
septembrie 2020 pentru desfășurarea alegerilor locale noi în satul Nucăreni, raionul Telenești și în
comuna Târnova, raionul Dondușeni.
La data de 9 iunie 2020 Comisia a adoptat hotărârea nr.3973 „Cu privire la aprobarea
Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor
locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020”.
Prin hotărârea CEC nr. 4046 din 23 iulie 2020, au fost constituite circumscripțiile electorale
delimitate conform hotarelor unităților administrativ-teritoriale prevăzute de Legea nr. 764/2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
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- circumscripția electorală comunală Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni;
- circumscripția electorală sătească Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești
1. Constituirea organelor electorale
În temeiul art. 131 alin. (2) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a constituit
consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi, prin hotărârile nr. 4047 și nr. 4048 din 27
iulie 2020, după cum urmează:
- Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul
Dondușeni (în continuare – CECEC Târnova);
- Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul
Telenești, (în continuare – CECES Nucăreni).
CECEC Târnova a avut în componența sa 7 membri, iar și CECES Nucăreni a activat în
componență numerică de 9 membri.
Pentru constituirea consiliilor electorale, partidele politice reprezentate în Parlament și
consiliile locale au înaintat candidaturi în componența acestora. Întrucât unii dintre subiecții cu
drept de desemnare a candidaturilor nu au înaintat propunerile sale, numărul rămas de membri a
fost completat de Comisia Electorală Centrală din Registrul funcționarilor electorali.
Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliile electorale au constituit birourile
electorale ale secțiilor de votare, după cum urmează:
- CECEC Târnova a constituit două birouri electorale ale secțiilor de votare (Târnova nr.
13/25 și Briceva nr.13/26);
- CECES Nucăreni, în conformitate cu art. 132 din Codul electoral, a îndeplinit și atribuțiile
biroului electoral al secției de votare (Nucăreni nr. 34/20), fiind constituită o singură secție de
votare.
Membrii consiliilor electorale și cei ai birourilor electorale, în perioada 27 iulie - 14 august
2020, au beneficiat de seminare de instruire, organizate și desfășurate de Centrul de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală.
Tabelele nr. 1 și nr. 2 reflectă distribuția după sex a membrilor organelor electorale
inferioare.
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CECEC Târnova
CECES Nucăreni

Numărul și data Componența
hotărîrii de
numerică
constituire
HCEC nr. 4047
din 27.07.2020
HCEC nr. 4048
din 27.07.2020

BESV Briceva nr.13/26
Total la nivel de BESV

%F

1

6

14,29

85,71

9

1

8

11.11

88,89

16
HCECEC nr. 11
din 11.08.2020
HCECEC nr. 12
din 11.08.2020

%B

7

Total la nivel de CECE
BESV Târnova nr. 13/25

Bărbați

Organul electoral

Femei

Tabelul nr. 1
Componența pe sexe a organelor electorale inferioare

3

13

18,75

81,25

11

0

11

0

100

7

0

7

0

100

18

0

18

0

100

Tabelul nr. 2
Distribuția pe sexe la nivelul funcțiilor de conducere
din cadrul organelor electorale inferioare
Organul electoral

CECEC Târnova

Președinte
B
F
0
1

Vicepreședinte
B
F
0
1

Secretar
B
F
0
1

%B

%F

0

100

0

100

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

BESV Târnova nr. 13/25

0

1

0

1

0

1

0

100

BESV Briceva nr.13/26
Total la nivel de BESV

0

1

0

1

0

1

0

100

0

2

0

2

0

2

0

100

CECES Nucăreni
Total la nivel de CECE

0

100

2. Asigurarea logisticii electorale
Conform prevederilor Codului electoral, autoritățile administrației publice locale (în
continuare – APL) au pus la dispoziția organelor electorale localuri special amenajate pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor, dotate corespunzător cu urne și cabine de vot uniformizate,
mobilier etc.
Comisia Electorală Centrală a transmis pentru dotarea secțiilor de votare, pe perioada
activității acestora, laptopuri pentru a fi conectate la SIAS ,,Alegeri”, cu ajutorul cărora operatorii au
verificat arondarea alegătorilor la secția de votare și au marcat prezența acestora la vot.
În vederea securizării procesului de vot, au fost confecționate 15 ștampile speciale.
Toate materialele electorale/bunurile au fost transmise consiliilor electorale în bază actelor de
predare-recepționare.
3. Înregistrarea candidaților
După constituirea circumscripțiilor și consiliilor electorale, a demarat procedura de
desemnare și înregistrare a candidaților.
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La 28 iulie 2020, Comisia Electorală Centrală a eliberat liste de subscripție, în conformitate
cu art. 47 al Codului electoral, după cum urmează:
- liste de subscripție cu nr. 000001 – 000021 (ro) și nr. 000043 – 000056 (ru) pentru
CECEC Târnova;
- liste de subscripție cu nr. 000022 – 000042 (ro) și nr. 000058 – 000062 (ru) pentru
CECES Nucăreni.
În comuna Târnova au fost solicitate liste de subscripție de către un potențial candidat
independent la funcția de primar.
În conformitate cu art. 46 alin. (2) al Codului electoral, partidele politice și-au desemnat
candidaturile pentru funcția de primar. Prin hotărârile consiliilor electorale de circumscripție
respective, au fost înregistrați următorii concurenți electorali:
Tabelul nr. 3
Concurenții electorali înregistrați
Organul
electoral
emitent

CECEC
Târnova

CECES
Nucăreni

Nr. și data emiterii
hotărârii privind
înregistrarea
concurentului
electoral

Numele,
prenumele
candidatului la
funcția de primar

Nr. 7 din 06.08.2020 Bodorin Victor
Nr. 8 din 06.08.2020 Lisnic Ion
Nr. 9 din 07.08.2020 Lisnic Oleg
Nr. 7 din 04.08.2020 Rusu Serghei
Nr.8 din 06.08.2020 Lașcu Sergiu
Nr.9 din 06.08.2020 Cernolev Iurie

Denumirea partidului politic care a
desemnat candidatul

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din Moldova
Candidat independent
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Partidul Politic ”Platforma Demnitate și
Adevăr”

6 concurenți
electorali
înregistrați

Tabelul nr.4 prezintă distribuția după sex a candidaților înregistrați.
Tabelul nr. 4
Repartiția pe sexe a candidaților înregistrați
Denumirea localității
sat/comună/oraș
Comuna Târnova, raionul Dondușeni
Satul Nucăreni, raionul Telenești
Total

Numărul
candidaților
înregistrați
3
3
6

Bărbați

3
3
6

Femei

0
0
0

B%

F%

100
100
100
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0
0
0

4. Buletinele de vot
Buletinele de vot pentru alegerea primarilor comunei Târnova, raionul Dondușeni și satului
Nucăreni, raionul Telenești, au fost tipărite conform modelului stabilit prin hotărârea CEC nr. 4276
din 10 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile
locale noi”.
Pentru acest scrutin au fost tipărite în total 3895 buletine de vot.
Textul buletinelor de vot a fost aprobat prin hotărârile consiliilor electorale de circumscripție,
care ulterior au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale.
În buletinele de vot au fost incluși concurenți electorali, după cum urmează:
- pentru alegerea primarului comunei Târnova, raionul Dondușeni – 3 concurenți electorali;
- pentru alegerea primarului satului Nucăreni, raionul Telenești – 3 concurenți electorali.
Textul buletinelor de vot a fost întocmit atât în limba de stat, cât și în limba rusă.
5. Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor noi
Conform datelor procesate cu privire la totalizarea rezultatelor votării, alegerile locale noi din
6 septembrie 2020 au fost declarate valabile în conformitate cu art. 145 din Codul electoral, rata de
participare pe ambele circumscripții fiind de 48,45%, ceea ce reprezintă mai mult de 1/4 din
numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
5.1 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
comunei Târnova, raionul Dondușeni
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
comunei Târnova, raionul Dondușeni, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare,
CECEC Târnova a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 3068 alegători;
b) au participat la votare 1396 alegători sau 45,50 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 1360;
d) au fost declarate nevalabile 36 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 1672 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate în cadrul alegerilor primarului comunei Târnova, raionul
Dondușeni, s-au repartizat în felul următor:

Nr.
d/o
1.
2.
3.

Numărul
de voturi
obținute
1003

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate
73,75 %

242

17,79 %

Lisnic Oleg
Candidat independent

115

8,46 %

Total

1360

100%

Concurentul electoral

Bodorin Victor
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Lisnic Ion
Partidul Democrat din Moldova
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Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Târnova, raionul
Dondușeni, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Edineț (sediul central), prin hotărârea din
16 septembrie 2020 (dosar nr. 3-58/20), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 6
septembrie și a validat mandatul primarului ales al comunei Târnova, raionul Dondușeni - Bodorin
Victor.
5.2 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
satului Nucăreni, raionul Telenești
În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
satului Nucăreni, raionul Telenești, întocmit de biroul electoral al secției de votare, CECES Nucăreni
a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
f) în listele electorale au fost incluși 827 alegători;
g) au participat la votare 425 alegători sau 51,39 la sută;
h) numărul total de voturi valabil exprimate – 415;
i) au fost declarate nevalabile 10 buletine de vot;
j) au fost neutilizate și anulate 402 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului satului Nucăreni, raionul Telenești, s-au
repartizat în felul următor:
Numărul
de voturi

Nr.
d/o

Denumirea concurentului electoral

1.

Rusu Serghei
Partidul Democrat din Moldova

291

70,12 %

Lașcu Sergiu
Partidul Liberal Democrat din Moldova

52

12,53 %

72

17,35 %

415

100%

obținute

2.
3.

Cernolev Iurie
Partidul Politic ”Platforma Demnitate și
Adevăr”
Total

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în satul Nucăreni, raionul
Telenești, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Orhei (sediul central), prin hotărârea din
11 septembrie 2020 (dosarul nr. 3 ca-15/20), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 6
septembrie și a validat mandatul primarului ales al satului Nucăreni, raionul Telenești - Rusu
Serghei.
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