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RAPORT 

cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor 

alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020 

 

       În perioada 17.07.2020 – 20.08.2020, 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 17 iulie 2020, secretarul Consiliului comunal Chetriș, raionul Fălești, a notificat 

Comisia despre decesul primarului, doamna Diaconu Zinaida; 

- în 31 iulie 2020, secretarul Consiliului comunal Piatra, raionul Orhei, a notificat Comisia 

despre decesul primarului, doamna Mariana Țugui; 

- la data de 21 iulie 2020 secretarul Consiliului sătesc Dubna, raionul Soroca, a notificat 

Comisia despre decesul primarului, domnul Prutean Valerian; 

- pe 20 august 2020, secretarul Consiliului sătesc Corlăteni, raionul Râșcani, a notificat 

Comisia despre decesul primarului, domnul Baciu Anatolie. 

Fiind constatate circumstanțele stabilite la art. 28 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 436/2006  

privind administrația publică locală și art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul 

alesului local și în temeiul art. 26 alin. 1 lit. o), art. 150 alin. (3) din Codul electoral și prevederilor 

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. 4104 din 15 august 2020 și nr. 4129 din 25 august 2020 prin care a stabilit pentru data 

de 1 noiembrie 2020 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Chetriș, 

raionul Fălești, al comunei Piatra, raionul Orhei, al satului Dubna, raionul Soroca și al satului 

Corlăteni, raionul Râșcani. 

Prin hotărârea nr. 4130 din 25 august 2020 Comisia a aprobat Programul calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în 

unele localități din data de 1 noiembrie 2020. 

 

 

1. Constituirea organelor electorale 

 

Întrucât în aceeași zi de 1 noiembrie 2020 urmau să se desfășoare două tipuri de alegeri 

concomitent, prezidențiale și locale noi, în temeiul art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral, 

Comisia prin hotărârile nr. 4210, nr. 4218, nr.4220 și nr. 4222 din 11 septembrie 2020, a constituit 

consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale raionale, după cum urmează: 

- circumscripția electorală raională Fălești nr. 17; 

- circumscripția electorală raională Orhei nr. 25; 

- circumscripția electorală raională Râșcani nr. 27; 

- circumscripția electorală raională Soroca nr. 29. 

Potrivit punctului 5 din hotărârile sus-menționate, consiliile electorale ale circumscripțiilor 

electorale raionale au constituit circumscripțiile electorale de nivelul întâi. 

În  componența consiliilor electorale au activat în total  38 de membri. În conformitate cu art. 

132 din Codul electoral, CECEC Piatra, CECES Dubna și CECEC Chetriș au îndeplinit și atribuțiile 

biroului electoral al secției de votare.  

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 consiliile electorale de circumscripție raionale 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: 
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- biroul electoral al secției de votare Chetriș nr. 17/16; 

- biroul electoral al secției de votare Piatra nr. 25/58; 

- birourile electorale ale secțiilor de votare Corlăteni nr.27/18 și nr. 27/19; 

- biroul electoral al secției de votare Dubna nr. 29/30. 

Tabelele nr. 1 și nr. 2 reflectă distribuția după sex a membrilor organelor electorale inferioare.  

 

 

Tabelul nr. 1 

Componența pe sexe a organelor electorale inferioare 
 

 
Organul electoral 

Numărul și data 

hotărârii de 

constituire 

Componența 

numerică 

B
ăr

b
a
ți

 

F
em

ei
  

% B 

 
% F 

CECEC/BESV  Chetriș 
Nr. 04/1 din 18 

septembrie 2020 
9 0 9 0 100  

CECEC/BESV Piatra 
Nr. 10 din 21 

septembrie 2020 
9 2 7 22,2  77,8 

CECES Corlăteni 
Nr. 5 din 16 
septembrie 2020 

7 1 6 15  85 

BESV Corlăteni nr. 27/17 
Nr. 25 din  1 
octombrie 2020 

11 1 10 9  90  

BESV Corlăteni nr. 27/18 
Nr. 26 din 1 
octombrie 2020 

11 0 11 0 100  

CECES/BESV Dubna 
Nr. 6  din 19 
septembrie 2020 

7 1 6 15 85 

Total la nivel de CECE  54 5 49 9,26 90,74 

 

Tabelul nr. 2 

Distribuția pe sexe la nivelul funcțiilor de conducere 
din cadrul organelor electorale 

 

Organul electoral Președinte Vicepreședinte Secretar 
% B % F 

B F B F B F 

CECEC/BESV  Chetriș 
0 1 0 1 0 1 0 100 

CECEC/BESV  Piatra 
1 0 0 1 0 1 33,3 67,7 

CECES  Corlăteni 
1 0 0 1 0 1 33,3 66,6 

BESV  Corlăteni nr. 27/17 
0 1 0 1 0 1 0 100  

BESV  Corlăteni nr. 27/18 
0 1 0 1 0 1 0 100  

CECES/BESV  Dubna 
0 1 0 1 0 1 0 100 

Total la nivel de CECE 2 4 0 6 0 6 11,12 88,88 

         

 
 

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. 
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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. 

Ținând cont de evoluția negativă a situației în legătură cu pandemia de COVID-19 și 

conducându-se de prevederile „Instrucțiunii privind modalitatea de organizare și desfășurare de 

către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în condițiile situației pandemice cu 

infecția COVID-19”, aprobată prin Hotărârea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei extraordinare 

de sănătate publică, Comisia a asigurat fiecare birou electoral al secției de votare cu următoarele 

materiale: măști, mănuși și costume de protecție, viziere, termometre, dezinfectanți pentru mâini 

și suprafețe.  

Toate materialele au fost transmise consiliilor electorale în bază actelor de predare-

recepționare. 

 

3. Înregistrarea candidaților 

După constituirea circumscripțiilor și consiliilor electorale, a fost demarată procedura de 

desemnare și înregistrare a candidaților. 

În perioada 17-18 septembrie 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 – 000015 (ro) pentru CECEC Chetriș; 

- liste de subscripție cu nr. 000016 – 000030 (ro) pentru CECEC Piatra; 

- liste de subscripție cu nr. 000031 – 000045 (ro) pentru CECES Corlăteni; 

- liste de subscripție cu nr. 000046 – 000060 (ro) pentru CECES Dubna. 

Nefiind înregistrați candidați independenți, liste de subscripție nu au fost solicitate. 

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 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Numele, 

prenumele 

candidatului la 

funcția de primar 

Denumirea partidului  politic  care a 

desemnat candidatul 

CECEC 
Chetriș 

 

Hotărârea nr. 05/1 
din 28.09.2020 

Cumpanici Viorel 
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova” 
 Hotărârea nr. 05/2 

din 28.09.2020 
Ivanova Rodica 

Partidul Politic „Partidul Acțiune și 
Solidaritate” 

 Hotărârea nr. 05/3 
din 28.09.2020 

Mamai Alesea Partidul Politic „Partidul Nostru” 

 Hotărârea nr. 07/1 
din 01.10.2020 

Rotari Ivan Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

 Hotărârea nr. 07/2 
din 01.10.2020 

Diac Ion Partidul Politic „PRO MOLDOVA” 

 Hotărârea nr. 09/01 
din 02.10.2020 

Condru Constantin Partidul Democrat din Moldova 

CECEC 

Piatra 

Hotărârea nr. 3 din 
28.09.2020 

Bodiu Viorica Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova” 

Hotărârea nr. 4 din 
28.09.2020 

Mătrăgună Victor Partidul Politic „Partidul Acțiune și 
Solidaritate” 

Hotărârea nr. 5 din 
02.10.2020 

Bușilă Radu Partidul Politic „Șor” 

Hotărârea nr. 6 din 
02.10.2020 

Rotari Ion Partidul Democrat din Moldova 

CECES  Hotărârea nr. 5 din 
23.09.2020 

Baciu Mihail Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova” 

http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Cumpanici%20Viorel.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Cumpanici%20Viorel.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/IVAnova%20Rodica.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/IVAnova%20Rodica.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Mamai%20Alesea.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Mamai%20Alesea.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Rotari%20Ivan.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Rotari%20Ivan.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Diac%20Ion.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Diac%20Ion.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Condru%20Constantin.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Condru%20Constantin.pdf
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Baciu%20Mihail_PSRM.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Baciu%20Mihail_PSRM.pdf
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Corlăteni 
 

 Hotărârea nr. 6 din 
23.09.2020 

Pruteanu Svetlana Partidul Politic „Partidul Nostru” 

 Hotărârea nr. 7 din 
23.09.2020 

Bold Veaceslav Partidul Politic  „Partidul Acțiune și 
Solidaritate” 

 Hotărârea nr. 9 din 
3.10.2020 

Nenescu Alexandru Partidul Politic  „Platforma Demnitate și 

Adevăr” 
 Hotărârea nr. 10 din 

3.10.2020 
Baciu Victor Partidul Liberal Democrat din Moldova 

CECES  
Dubna 

Hotărârea nr.3.1 din 

24.09.2020 

Sochirca  Elena Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

Hotărârea nr.4.1 din 

28.09.2020 

Țîmbaliuc Valentin Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

Hotărârea nr.5.1 din 

02.10.2020 

Gadibadi Pavel Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

Hotărârea nr.5.2 din 

02.10.2020 

Sochirca Liubovi Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” 

 

Candidatul la funcția de primar al comunei Piatra, raionul Orhei, desemnat de Partidul 

Democrat din Moldova, domnul Rotari Ion, a depus pe 24 octombrie 2020 la CECEC Piatra nr. 

25/24 cererea privind retragerea sa din compania electorală. Prin hotărârea nr. 10 din 26 octombrie 

2020, s-a luat act de cererea respectivă, iar prin hotărârea nr. 11 din aceeași dată, s-au modificat 

hotărârile cu privire la textul buletinului de vot și stabilirea ordinii concurenților electorali în 

buletinul de vot, fiind exclusă poziția a patra din buletinul de vot. 

 

Tabelul nr.4 prezintă distribuția după sex a candidaților înregistrați. 

 

Tabelul nr. 4 

Repartiția pe sexe a candidaților înregistrați 
 

Denumirea localității 

sat/comună/oraș 

Numărul 

candidaților 

înregistrați 

Bărbați Femei B% F% 

Comuna Chetriș, raionul Fălești 6 4 2 66,67  33,33 

Comuna Piatra, raionul Orhei 4 3 1 75 25 

Satul Corlăteni, raionul Râșcani 5 4 1 80  20  

Satul Dubna, raionul Soroca 4 2 2 50 50 

Total 19 13 6 68,43 31,57 

 
4. Buletinele de vot 

Buletinele de vot pentru alegerea primarilor localităților sus-menționate 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 8458 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 Chetriș, raionul Fălești  – 6 concurenți electorali; 

- pentru alegerea primarului comunei Piatra, raionul Orhei – 3 concurenți electorali; 

- pentru alegerea primarului satului Corlăteni, raionul Râșcani – 5 concurenți electorali; 

- pentru alegerea primarului satului Dubna, raionul Soroca – 4  concurenți electorali. 

http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Pruteanu%20Svetlana_PPPN.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Pruteanu%20Svetlana_PPPN.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Bold%20Veaceslar_PAS.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Bold%20Veaceslar_PAS.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Nenescu%20Alexandru_PPPDA.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Nenescu%20Alexandru_PPPDA.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Baciu%20Victor_PLDM.pdf
http://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20locale%20noi_1%20noiembrie%202020/HCECE%20de%20%C3%AEnregistrare/Baciu%20Victor_PLDM.pdf
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
https://rotatia.cec.md/Rotatia
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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, alegerile au fost considerate 

valabile din primul tur în comuna Piatra, raionul Orhei și satul Dubna, raionul Soroca, iar în 

comuna Chetriș, raionul Fălești și în satul Corlăteni, raionul Râșcani s-a desfășurat turul doi de 

scrutin. 

Alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020 au fost declarate valabile în conformitate cu art. 145 

din Codul electoral, rata de participare în circumscripții fiind de 50,35%, 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 Chetriș, raionul Fălești 

 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

comunei Chetriș, raionul Fălești, întocmit de biroul electoral al secției de votare, CECEC Chetriș 

a totalizat rezultatele votării pe circumscripție la turul doi și a stabilit următoarele: 

a) în listele electorale au fost incluși 1177 alegători; 

b) au participat la votare 630 alegători sau 53,52 la sută; 

c) numărul total de voturi valabil exprimate - 623; 

d) au fost declarate nevalabile 7 buletine de vot; 

e) au fost neutilizate și anulate 558 buletine de vot. 

La turul doi, voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Chetriș, raionul 

Fălești, s-au repartizat în felul următor: 
 

 

 

Nr. 

d/o 

Concurentul electoral Numărul 

de voturi 

obținute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1. Condru Constantin 

 Partidul Democrat din Moldova 

324 52% 

2. Mamai Alesea  

Partidul Politic „Partidul Nostru”   

299 47,99% 

Total 623 100% 
 

 

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (3) al Codului electoral, în comuna Chetriș, raionul 

Fălești, primarul a fost ales din al doilea tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor. 

În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Bălți, prin hotărârea din 26 noiembrie 

2020 (dosar nr. 3-236/2020), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 1 noiembrie pe 

circumscripție și a validat mandatul primarului ales al comunei Chetriș, raionul Fălești - Condru 

Constantin. 

 

 

 

5.2 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului 

comunei Piatra, raionul Orhei 

 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

comunei Piatra, raionul Orhei, CECEC Piatra  a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a 



Pagina 6 din 8  

stabilit următoarele: 

a) în listele electorale au fost incluși 2166 alegători; 

b) au participat la votare 1043 alegători sau 48,15 la sută; 

c) numărul total de voturi valabil exprimate - 1020; 

d) au fost declarate nevalabile 23 buletine de vot; 

e) au fost neutilizate și anulate 1123 buletine de vot. 

Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Piatra, raionul Orhei, s-au 

repartizat în felul următor: 
 

Nr. 

d/o 

Concurentul electoral Numărul 

de voturi 

obținute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1. Bodiu Viorica 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

86 8,43% 

2. Mătrăgună Victor 

Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

144 14,12% 

3. Bușilă Radu 

Partidul Politic „Șor” 

790 77,45% 

Total 1020 100% 
 

 

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Piatra, raionul Orhei, 

primarul a fost ales din primul tur cu votul majorității alegătorilor. 

În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Orhei, prin hotărârea din 9 noiembrie 2020 

(dosar nr. 3ca-41/2020), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 1 noiembrie pe 

circumscripție și a validat mandatul primarului ales al comunei Piatra, raionul Orhei - Radu Bușilă. 
 

5.3 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului 

satului Corlăteni, raionul Râșcani 

 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

satului Corlăteni, raionul Râșcani, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare,  CECES 

Corlăteni a totalizat rezultatele votării pe circumscripție la turul doi și a stabilit următoarele: 

a) în listele electorale au fost incluși 4472 alegători; 

b) au participat la votare 2168 alegători sau 48,47 la sută; 

c) numărul total de voturi valabil exprimate - 2131; 

d) au fost declarate nevalabile 37 buletine de vot; 

e) au fost neutilizate și anulate 2350 buletine de vot. 

La turul doi, voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului satului Corlăteni, raionul 

Râșcani, s-au repartizat în felul următor: 

 

 
 

Nr. 

d/o 

Concurentul electoral Numărul 

de voturi 

obținute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1. Bold Veaceslav  

Partidul Politic  „Partidul Acțiune și 
Solidaritate” 

1321 61,98% 
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Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (3) al Codului electoral, în satul Corlăteni, raionul 

Râșcani, primarul a fost ales din al doilea tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor. 

În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Drochia (sediul Râșcani), prin hotărârea 

din 20 noiembrie 2020 (dosar nr. 3-7/2020), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 1 

noiembrie pe circumscripție și a validat mandatul primarului ales al satului Corlăteni, raionul 

Râșcani - Bold Veaceslav. 
 

 

 

5.4 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului 

satului Dubna, raionul Soroca 

 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului satului 

Dubna, raionul Soroca, întocmit de biroul electoral al secției de votare, CECES   Dubna a totalizat 

rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele: 

a) în listele electorale au fost incluși 584 alegători; 

b) au participat la votare 388 alegători sau 66,43 la sută; 

c) numărul total de voturi valabil exprimate - 381; 

d) au fost declarate nevalabile 7 buletine de vot; 

e) au fost neutilizate și anulate 198 buletine de vot. 

Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului satului Dubna, raionul Soroca, s-au 

repartizat în felul următor: 
 

 

  

Nr. 

d/o 

Concurentul electoral Numărul 

de voturi 

obținute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1. Sochirca  Elena 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

264 69,29 

2. Țîmbaliuc Valentin 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

41 10,76 

3. Gadibadi Pavel 
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

51 13,39 

4. Sochirca Liubovi 
Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” 

25 6.56 

Total 381 100% 
 

 

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în satul Dubna, raionul Soroca, 

primarul a fost ales din primul tur cu votul majorității alegătorilor. 

În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Soroca, prin hotărârea din 9 noiembrie 

2020 (dosar nr. 3-67/20), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 1 noiembrie pe 

circumscripție și a validat mandatul primarului ales al satului Dubna, raionul Soroca - Sochirca 

Elena. 
 

2. Pruteanu Svetlana  

Partidul Politic „Partidul Nostru” 

810 38,01% 

Total 2131 100% 
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