
Raport cu privire la rezultatele referendumului local privind revocarea primarului 

oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi din  

29 decembrie 2013 

 

Prin hotărîrea nr. 2296 din 26 noiembrie 2013 Comisia Electorală Centrală a stabilit 

pentru data de 29 decembrie 2013 desfăşurarea referendumului local pentru revocarea domnului 

Cheibaş Mihail din funcţia de primar al oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi.  

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a referendumului, Comisia Electorală Centrală 

a aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2298 din 26 noiembrie 2013 Programul calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind efectuarea referendumului, în care au 

fost incluse principalele acţiuni ale Comisiei şi ale altor subiecţi electorali ce urmau a fi realizate 

în perioada electorală, cu respectarea cadrului normativ şi termenelor stabilite de legislaţie. 

Prin hotărîrea CEC nr. 2299 din 26 noiembrie 2013, pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului local din 29 decembrie 2013, a fost constituită circumscripţia electorală de 

nivelul întîi, delimitată conform hotarelor unităţii administrativ-teritoriale prevăzută de Legea 

nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. Numerotarea circumscripţiei electorale, 

precum şi a secţiilor de votare a corespuns cu numărul atribuit acestora la alegerile locale 

generale din 5 iunie 2011. 

În temeiul art. 188 din Codul electoral, în perioada de referinţă, de către Comisia 

Electorală Centrală a fost constituit un consiliu electoral de circumscripţie de nivelul întîi, în 

componenţa căruia au fost incluse 9 persoane. Pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului Consiliul electoral de circumscripţie orăşenească a constituit, cu 20 de zile 

înainte de ziua votării, 7 birouri electorale ale secţiilor de votare. Candidaturile pentru 

constituirea consiliului electoral şi a birourilor electorale au fost prezentate la CEC de către 

partidele politice reprezentate în Parlament şi de consiliul local. Din Registrul funcţionarilor 

electorali ţinut de CEC au fost incluse 7 persoane.  

În conformitate cu art. 27 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, toate persoanele desemnate în consiliul electoral de circumscripţie au fost instruite în 

cadrul seminarelor organizate şi desfăşurate în teritoriu, în data de 2 decembrie 2013 şi, 

respectiv, persoanele desemnate în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare, au 

fost instruite în perioada 5-6 decembrie 2013. Toţi participanţii la instruire au fost evaluaţi şi li 

s-a acordat certificat de funcţionar electoral. 

Conform prevederilor Codului electoral, autoritatea administraţiei publice locală, a 

asigurat organele electorale cu localuri special amenajate. Prin dispoziţia APL au fost stabilite 

localurile secţiilor de votare, cu dotările corespunzătoare (cabine şi urne de vot, mobilier etc.), 

fiind amplasate în incinta instituţiilor publice. 

Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local, au fost perfectate, ajustate şi 

transmise organelor electorale din teritoriu, în cadrul seminarelor pentru instruirea persoanelor 

desemnate în componenţa consiliului electoral de nivelul întîi şi birourilor electorale ale secţiilor 

de votare, materiale şi modele de documente electorale.  

Pe 29 decembrie 2013 s-a desfăşurat referendumul local privind revocarea domnului 

Cheibaş Mihail din funcţia de primar al oraşului Anenii Noi. 

În ziua desfăşurării referendumului, la ora 7.00, toate secţiile de votare au fost deschise. 

Preşedintele consiliului electoral a informat Comisia Electorală Centrală, pe parcursul zilei de 

29 decembrie 2013, despre participarea la votare a cetăţenilor cu drept de vot. La momentul 

deschiderii secţiilor de votare în listele electorale erau incluşi 10544 de cetăţeni.  

După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00, secţiile de votare au fost închise. 

În procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la referendumul local privind revocarea 

primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, semnat de 9 membri, Consiliul electoral a 

consemnat următoarele: în listele electorale de bază au fost înscrişi 10544 de cetăţeni cu drept de 

vot, iar în cele suplimentare 26 cetăţeni, la votare au participat 1535 cetăţeni, au fost declarate 



nevalabile 11 buletine de vot, numărul total al voturilor valabil exprimate este 1524, pentru 

revocarea primarului s-au exprimat - 1271 cetăţeni, contra revocării – 253.      

La data de 29 decembrie 2013, Consiliul electoral a aprobat hotărîrea nr. 1, prin care a 

decis că referendumul local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi se declară 

nevalabil. Întrucît în listele electorale de bază şi cele suplimentare au fost incluşi 10570 de 

cetăţeni cu drept de vot, iar la referendum au participat 1535 de cetăţeni, adică 14,5%, ceea ce 

constituie mai puţin de 1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale, hotărîrea 

Consiliului electoral de circumscripţiei electorală orăşenească Anenii Noi corespunde 

prevederilor art. 199 din Codul electoral.  

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Anenii Noi, raionul Anenii 

Noi, a prezentat Comisiei Electorale Centrale, la 30 decembrie 2013, setul de documente privind 

desfăşurarea referendumului local. Examinînd materialele prezentate, Comisia Electorală 

Centrală a constatat că Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Anenii Noi a 

realizat toate acţiunile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului.  

În conformitate cu art. 197 din Codul electoral, Consiliul electoral a remis setul de 

documente electorale, în original, judecătoriei raionului Anenii Noi care, în termen de 10 zile, 

va confirma sau infirma legalitatea efectuării referendumului şi rezultatele acestuia. 

            În temeiul art. 18 şi 199 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 2379 din 14 ianuarie 2014 a declarat nevalabil 

referendumul local din 29 decembrie 2013 pentru revocarea primarului oraşului Anenii Noi, 

raionul Anenii Noi. 
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