PROCES-VERBAL nr. 114
al ședinței ordinare
din 23.05.2018, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele ședinței a constatat prezența a 9 membri ai Comisiei, care s-au semnat în borderoul
procesului-verbal.
Președintele a anunțat ordinea de zi cu 11 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și
să vină cu propuneri.
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al
municipiului Chișinău
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai
Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea
desfășurării turului al doilea de scrutin din 3 iunie 2018
Raportor: Alina Russu
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 18 mai 2018
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul
Anenii Noi
Raportor: Rodica Ciubotaru
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul
Cahul
Raportor: Rodica Ciubotaru
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul
Raportor: Rodica Ciubotaru
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari
Raportor: Rodica Ciubotaru
8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești
Raportor: Rodica Ciubotaru
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul
Florești
Raportor: Rodica Ciubotaru
10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni
Raportor: Rodica Ciubotaru
11. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Ungheni
Raportor: Rodica Ciubotaru
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului ordinea de zi anunțată.

REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Ordinea de zi cu 11 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
Înainte de a trece la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi, președintele a anunțat că la
ședință participă dl Ceban Ilie, reprezentantul cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală
Centrală din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, și dna Olga
Rața, persoana responsabilă de finanțe (trezorier) a aceluiași partid.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la stabilirea
datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău”:
„Conform datelor procesate în urma alegerilor locale noi din 20 mai 2018 desfășurate în
circumscripția electorală municipală Chișinău nr.1, din cei 11 candidați nici unul nu a întrunit mai
mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare.
Astfel, în conformitate cu datele incluse în procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor
votării întocmit de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, în
listele electorale de bază și în cele suplimentare au fost incluși 637849 alegători, la votare au
participat 225930 alegători sau 35,42 la sută, alegerile fiind valabile. Cele mai multe voturi au
acumulat candidații Ceban Ion din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova” (91575) și Năstase Andrei din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
(71803).
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin (1) lit. o) şi art. 145 alin. (2) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se stabilește pentru data de 3 iunie 2018 desfășurarea turului al doilea de scrutin în
municipiul Chișinău.
2. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați se va face în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.
3. Organele electorale constituite vor activa în aceeași componență și la turul al doilea de
scrutin, care se va desfășura pe baza acelorași liste electorale.
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 Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Iurie Ciocan – a întrebat dacă au fost recepționate procesele-verbale finale privind totalizarea
rezultatelor votării și cînd vor fi publicate pe pagina web a Comisiei ca să ia cunoștință cu acestea.
Dna Alina Russu – a precizat că, conform Codului electoral, în termen de 18 ore după anunţarea
închiderii secţiilor de votare, birourile electorale ale secţiilor de votare au prezentat consiliilor
electorale de circumscripţie procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor, iar în termen
de 48 de ore, respectiv, luni și marți, Comisia Electorală Centrală a recepționat de la consiliile
electorale de circumscripţie procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării. Astfel, pe
pagina web oficială a Comisiei la rubrica Alegeri locale noi, mai 2018, deja se regăsesc proceseleverbale scanate ale celor 5 localități unde au fost desfășurate alegeri locale noi. Totodată, dna Russu
a informat că, la moment, funcționarii din cadrul Aparatului CEC scanează procesele-verbale
privind totalizarea rezultatelor votării în mun. Bălți și mun. Chișinău pentru a le publica pe pagina
web, deoarece recepționarea documentelor s-a încheiat ieri seara tîrziu.
În lipsa altor întrebări și a propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1662 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la degrevarea
de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al
circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea desfășurării turului al doilea de
scrutin din 3 iunie 2018”:
„În vederea realizării acțiunilor de organizare și desfășurare a turului doi al alegerilor locale
noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău din 3 iunie 2018, precum și în baza
propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1,
în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. (11) și art. 35 alin. (4) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63, pct. 66 şi pct. 67 din
Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent, începînd cu data de 23 mai
2018 pînă la data de 5 iunie 2018 inclusiv, următorii membri ai Consiliului electoral al
circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1:
Harmaniuc Petru – președinte
Panico Carolina – membru
Tizu Svetlana – membru
Vizir Irina – membru.
2. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent, începînd cu data de 23 mai
2018 pînă la validarea mandatului de primar general al municipiului Chișinău, următorii membri ai
Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1:
Babin Ina – vicepreședinte
Miron Vitalie – secretar
Cobzarenco Viorica – membru
Zubac Vadim – membru.
3. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 va degreva de
la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale ale secțiilor de
votare pînă la data de 4 iunie 2018 și va prelungi termenul de activitate a aparatului Consiliului
electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 pînă la data de 5 iunie 2018,
inclusiv.
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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ___9_____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1663 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
Înainte de discutarea subiectului nr. 3 din ordinea de zi, președintele a anunțat că pentru ședința
de astăzi au fost invitați toți trezorierii concurenților electorali/partidelor politice care și-au
desemnat candidați la alegerile locale noi, dar participă doar trezorierul din partea concurentului
electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
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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 18 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 șasea raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută pentru situația din 18 mai curent.
Comisia ia act de rapoartele următorilor concurenți electorali: Partidul Politic „ȘOR”,
Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic
„Casa Noastră – Moldova”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Democrat
din Moldova, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor
din Republica Moldova”, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul
Național Liberal.
Nu au prezentat rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la situația
din 18 mai curent Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” și Partidul
Politic „Democrația Acasă”.
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 „Casa Noastră – Moldova” a informat Comisia că a desfășurat doar activități
de campanie electorală ce nu implică cheltuieli financiare din motiv că băncile la care s-a adresat a
refuzat deschiderea contului cu destinația „Fond electoral”. Totodată, pentru perioada 14-18 mai
2018 a reflectat în lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada electorală
servicii de publicitate în mijloacele de informare electronice.
Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”, înregistrat în calitate de concurent electoral la
data de 17 aprilie 2018, a informat periodic Comisia la 23, 27 aprilie curent, ulterior la 4, 11 și 18
mai, despre faptul că nu are deschis cont cu mențiunea „Fond electoral”.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 43 și art. 75 alin. (2) lit. a) 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 „ȘOR”, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic Partidul Acțiune și
Solidaritate, Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și
Adevăr”, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Partidul
Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Politic Partidul Popular din
Republica Moldova, Partidul Național Liberal (datele generalizate din rapoarte se anexează).
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2. Se avertizează Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” și
Partidul Politic „Democrația Acasă” pentru neprezentarea raportului privind veniturile și cheltuielile
din campania electorală la situația din 18 mai 2018.
3. Se solicită Partidului Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” și
Partidului Politic „Democrația Acasă” să prezinte, în termen de două zile, raportul privind veniturile
și cheltuielile din campania electorală la situația din 18 mai 2018.
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.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ___ din 23 mai 2018

Nr.
d/o

Denumirea
concurentului electoral

1

Partidul Politic „ȘOR”
Partidul Politic Partidul
Nostru
Partidul Politic Partidul
Acțiune și Solidaritate
Partidul Politic „Casa
Noastră – Moldova”
Partidul Politic
„Platforma Demnitate și
Adevăr”
Partidul Democrat din
Moldova
Partidul Politic
„Partidul Unității
Naționale”
Partidul Politic
„Partidul Socialiștilor
din Republica
Moldova”
Partidul Politic Partidul
Popular din Republica
Moldova
Partidul Național
Liberal

2
3
4
5
6
7

8

9
10

8980,83

Venituri în
campania
electorală, la
situația din
18 mai 2018
(lei)
303900,00

Cheltuieli în
campania
electorală, la
situația din
18 mai 2018
(lei)
311054,05

6414,89

209529,00

215943,89

0,00

0,00

6050,00

6044,00

6,00

-

0,00

0,00

0,00

35546,60

85430,00

120974,86

1,74

9,00

60905,00

60914,00

0,00

965,96

54855,48

55821,44

0,00

278,15

909200,00

909358,66

119,49

3055,40

10160,00

13175,00

40,40

181,00

0,00

0,00

181,00

Soldul
mijloacelor
bănești la data
de 18 mai 2018
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești la data
de 18 mai 2018
(lei)
1826,78

.„

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Vladimir Șarban – a întrebat dacă partidele politice indicate la pct. 2 (Partidul Politic
„PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” și Partidul Politic „Democrația Acasă”) au fost
avertizate anterior. Or, dacă acestea au mai fost avertizate, dînsul a întrebat dacă Comisia le va
avertiza în continuare sau deja va aplica alte măsuri pentru a disciplina partidele respective.
Dl Veaceslav Agrigoroae – a relatat că Partidul Politic „Democrația Acasă” și săptămâna trecută
nu a prezentat raportul, aceasta fiind deja a doua neprezentare. Totodată, el a menționat că după
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turul II de scrutin, Comisia va totaliza procesul de finanțare și fie va lua act de rapoarte, fie va veni
cu unele propuneri în privința partidelor care nu s-au conformat prevederilor Regulamentului
privind finanțarea campaniilor electorale. Mai mult, dl Agrigoroae a remarcat că la pct. 3 al
proiectului de hotărîre Comisia le dă partidelor în cauză încă 2 zile pentru prezentarea rapoartelor
privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, după care se va decide ce acțiuni urmează
a fi întreprinse.
În lipsa altor întrebări și a propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1664 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei.
dl Vasile Gafton a părăsit sala de ședințe (membrii CEC prezenți – 8)
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Șcerbina Vasili
ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal
Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, fiindu-i trimise totodată documentele necesare atribuirii mandatului
de consilier următorului candidat supleant.
Întrucît lista candidaților supleanți ai Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova” s-a epuizat, se restabilește șirul descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare
numerică îi revine listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș îi revine candidatului supleant Bargan Anatolie de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 7
august 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768XIV 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, pct. 26 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 Ochiul Roș.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi,
candidatului supleant Bargan Anatolie de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Bargan Anatolie asupra obligației de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Raportorul, Rodica Ciubotaru, a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează:
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ȘIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului comunal Ochiul Roș,
raionul Anenii Noi
Nr.
ord.

PSRM - 101

1

101

2

50,5

3

33,67

4

25,25

5

20,2

6

16,83

7

14,43

8

12,62

9

11,22

PDM - 16

PCRM - 57

16
8

57
28,5

5,33

19

4

14,25

3,2

11,4

2,67

9,5

2,29

8,14

2

7,12

1,78

6,33

Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi - 9 mandate.
1. Șirul descrescător restabilit I: prin HCEC nr. 4190 din 13.10.2015.
(3 consilieri aleși în consiliu pe lista PCRM au depus cereri de demise, iar candidații
supleanți de pe lista PCRM au depus declarații prin care refuză atribuirea mandatului de consilier,
ca rezultat lista PCRM a fost epuizată. Astfel, a fost restabilit șirul descrescător, potrivit căruia două
mandate îi revin Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și un mandat
Partidului Democrat din Moldova).
2. Șirul descrescător restabilit II: prin HCEC nr. 4346 din 08.12.2015.
(Ostapenco Maria PSRM (demisie) – (atribuire) Diacenco Fiodor PDM (8).
3. Șirul descrescător restabilit III: prin HCEC nr. 1128 din 26.09.2017.
(Grigorean Nicolai PSRM (decizie CL) – (atribuire) Scorța Grigore PDM (5,3).
4. Șirul descrescător restabilit IV: prin HCEC nr. ____ din __ __ 2018.
(Șcerbina Vasili PSRM (deces) – (atribuire) Bargan Anatolie PDM (4).
Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens.
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1665 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul”:
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„Prin hotărîrea nr. 1590 din 4 mai 2018, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza cererii
de demisie, mandatul consilierului Machedon Victor ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru
şi a declarat vacant un mandat de consilier atribuit 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 Larga Nouă îi revine candidatului supleant Staneva Tatiana de pe
lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie
2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarația candidatului supleant Dandeș Elena
de pe lista aceluiași partid, prin care aceasta 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 Larga Nouă, raionul Cahul,
candidatului supleant Staneva Tatiana de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
2. Se preavizează consilierul Staneva Tatiana 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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1666 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Micinschi
Avram ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul,
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 Manta îi revine candidatului supleant Pascal Vasile de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Furnica Ecaterina de pe
lista aceluiași partid, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.
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, 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Micinschi Avram ales pe lista
Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Manta.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul, candidatului
supleant Pascal Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Pascal Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1667 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Sturza Natalia
aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Dubăsari,
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 raional Dubăsari îi revine candidatului supleant Gulica Vasilii de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari
din 26 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 2 martie
2018, iar la Comisie a parvenit în data de 11 mai 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului raional
Dubăsari 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 ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sturza Natalia aleasă pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Dubăsari.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari candidatului supleant
Gulica Vasilii de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Gulica Vasilii asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului raional Dubăsari, dl Grigoriev Sergiu, 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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1668 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
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8. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Școlnic Ion
ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în
Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești, 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 Răuțel îi revine candidatului supleant Ivanov Mihail de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Fălești din 22 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 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Școlnic Ion ales pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul sătesc
Răuțel.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești, candidatului
supleant Ivanov Mihail de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova
- Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Ivanov 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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1669 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Nogai Valeriu
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești,
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 Prodănești îi revine candidatului supleant Trifanov Vladimir de
pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 26
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 ș t e:
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Nogai Valeriu ales pe lista
Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Prodănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești,
candidatului supleant Trifanov Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Trifanov Vladimir 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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1670 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Jignea Oleg
și Căldăraru Valeriu aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal
Șișcani, raionul Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier
următorilor candidați supleanți.
Întrucît lista candidaților supleanți ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat,
se restabilește şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cele mai mari valori numerice îi
revine listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul comunal Șișcani le revin candidaților supleanți Jignea Ion și Jignea Nicolae
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din
19 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Beșliu
Valeriu, Nița Anatolie, Bodean Vladimir şi Calalb Vladimir de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier, precum şi de certificatul
de deces al candidatului supleant Lacatuș Grigorii de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), şi art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25, 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 ș t e:
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Jignea Oleg și Căldăraru
Valeriu aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Șișcani.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni,
candidaților supleanți Jignea Ion și Jignea Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Jignea Ion şi Jignea Nicolae asupra obligaţiei de a respecta
termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Raportorul, Rodica Ciubotaru, a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează:
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Lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier
în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni
PLDM

PDM

PSRM

PL

PCRM

1.

622

283

82

40

37

2.
3.
4.
5.
6.

311
207,33
155,50
124,40
103,66

141,50
94,33
70,75
56,6
47,16

41
27,33
20,50
16,40
13,66

20
13,33
10
8
6,66

18,5
12,33
9,25
7,40
6,16

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

88,85
77,75
69,11
62,20
56,54
51,83
47,84

40,42
35,37
31,44
28,30
25,72
23,58
21,76

11,71
10,25
9,11
8,20
7,45
6,83
6,30

5,71
5
4,44
4
3,03
3,33
3,07

5,28
4,62
4,11
3,70
3,36
3,08
2,84

Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni – 13 mandate;
Șir restabilit I – 23 mai 2018, atribuit mandatul de consilier PDM (56,6):
Șir restabilit II – 23 mai 2018, atribuit mandatul de consilier PDM (47,16).
Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens.
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1671 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
11. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Ungheni”:
„Consiliul municipal Ungheni, prin decizia nr. 2/21 din 30 martie 2018, a ridicat, în legătură
cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatele
consilierilor Nogai Vasile ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Postică Marian
ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, au devenit
vacante două mandate de consilier atribuite formațiunilor respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul municipal Ungheni le revin candidaților supleanți Budac Olga de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova și Bodrug Ghenadie de pe lista Partidului Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele au fost validate prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni
din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de adeverința primăriei privind aflarea
peste hotare a candidatului supleant Ritter Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor
din Republica Moldova”.
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
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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 două mandate de consilier în Consiliul municipal Ungheni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Ungheni candidaților supleanți
Budac Olga de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Bodrug Ghenadie de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierii Budac Olga și Bodrug Ghenadie 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.”
În lipsa întrebărilor și propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1672 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a declarat ședința închisă și a mulțumit
audienței pentru participare.
Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

Ex.: Iana COZÎRIUC
Tel.: 022-201-898
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