
 

RAPORT 

cu privire la organizarea, desfășurarea şi totalizarea rezultatelor 

alegerilor locale noi din 15 mai 2016 

 

La data de 8 octombrie 2015, la Comisia Electorală Centrală a parvenit decizia nr. 6/14 din 

2 octombrie 2015 a Consiliului comunal Sărată-Galbenă, raionul Hînceşti, prin care s-a luat act de 

demisia primarului în legătură cu incompatibilitatea funcției de primar cu cea de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova. Ulterior, la data de 25 noiembrie, Comisia a fost informată 

despre adoptarea de către Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, a deciziei nr. 08/02 

din 20 noiembrie 2015, prin care s-a luat act de demisia primarului, în legătură cu agravarea stării 

acestuia de sănătate. 

Astfel, constatînd apariția circumstanțelor stabilite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art. 5 alin. (4) lit. e) din 

Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu art. 

139 din Codul electoral și hotărîrea 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 stabilit pentru data de 15 mai 2016 desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarilor comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, și comunei Ochiul Roș, raionul 

Anenii Noi. 

La 4 martie 2016 Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin hotărîrea nr. 4524, Programul 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale 

primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, 

din data de 15 mai 2016. 

Prin hotărîrea CEC nr. 4525 din 4 martie curent, au fost constituite circumscripţia electorală 

comunală Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi, și circumscripţia electorală comunală Sărata-

Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești, delimitate conform hotarelor unităților administrativ-

teritoriale prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare. 

 

1. Constituirea organelor electorale 

 

În temeiul art. 120 alin. (2) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a constituit, 

prin hotărîrile nr. 4607 și 4606 din 30 martie 2016, consiliile electorale de circumscripţie de nivelul 

întîi – Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul 

Anenii Noi (în continuare – CECEC Ochiul Roș) și Consiliul electoral al circumscripției electorale 

comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești (în continuare – CECEC Sărata-Galbenă).  

Consiliile electorale au avut în componența lor cîte 7 membri. Pentru constituirea acestora, 

au fost înaintate candidaturi din partea partidelor politice reprezentate în Parlament și consiliilor 

locale. Întrucît 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 20 de zile înainte de ziua alegerilor, CECEC Sărata-Galbenă a constituit cinci birouri 

electorale ale secţiilor de votare (Sărata-Galbenă nr. 57, Sărata-Galbenă nr. 58, Bratianovca nr. 59, 

Cărpineanca nr. 60, Valea-Florii nr. 61), iar, deoarece în comuna Ochiul Roș a fost constituită o 

singură secție de votare, consiliul electoral a îndeplinit și atribuțiile biroului electoral al secției de 

votare în conformitate cu art. 121 din Codul electoral. 

La 3 și, respectiv, 21 aprilie 2016, membrii consiliilor electorale și cei ai birourilor 

electorale au beneficiat de seminare de instruire, organizate și desfășurate de către formatorii 

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC.  

Mai jos este prezentat tabelul ce reflectă repartiția membrilor organelor electorale 

inferioare conform criteriului de gen. 

 

Tabelul nr. 1 



Analiza componenței organelor electorale sub aspectul repartiției pe sexe  

 

 

Tabelul nr. 2 

Analiza sub aspectul repartiției pe sexe la nivelul funcțiilor de conducere  

din cadrul organelor electorale  
 

Organul electoral Preşedinte Vicepreşedinte Secretar 
% B % F 

B F B F B F 

CECEC  Ochiul Roș nr. 4/18 

(BESV nr. 4/31) 

1 - - 1 - 1 33,3 66,7 

CECEC Sărata Galbenă nr. 20/34 - 1 - 1 - 1 0 100 

Total la nivel de CECE 1 1 - 2 - 2 16,7 83,3 
BESV nr. 57 - 1 - 1 - 1 0 100 

BESV nr. 58 - 1 1 - - 1 33,3 66,7 

BESV nr. 59 - 1 - 1 - 1 0 100 

BESV nr. 60 - 1 - 1 - 1 0 100 

BESV nr. 61 - 1 - 1 - 1 0 100 

Total la nivel de BESV - 5 1 4 - 5 6,7 93,3 

TOTAL 1 6 1 6 - 7 9,5 90,5 

 

2. Asigurarea logisticii electorale 

Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile administraţiei publice locale (în 

continuare – APL) au asigurat organele electorale cu localuri special amenajate pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor. În baza propunerilor APL, au fost stabilite localurile secţiilor 

de votare, cu dotările corespunzătoare (cabine şi urne de vot uniformizate, mobilier etc.). Dat fiind 

faptul că în perioada organizării acestor alegeri Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul de 

evaluare a nivelului de dotare cu echipament logistic a secțiilor de votare și corespunderea acestora 

cerințelor privind asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, cele cu vîrstă înaintată și 

persoanele cu copii în cărucioare, la data de 6 aprilie 2016 funcționarii Comisiei au evaluat 

infrastructura edificiilor unde au fost amplasate secțiile de votare din localitățile în care urmau să 

fie desfășurate alegerile1. 

                                           
1 Nivelul de accesibilitate și dotare a secțiilor de votare din circumscripția electorală comunală: 

 Sărata-Galbenă, raionul Hîncești - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1655&rid=14681&l=ro 

Ochiul Roș, raionul Anenii Noi - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1655&rid=14682&l=ro   

Organul electoral 

Numărul și 

data hotărîrii 

de constituire 

Componența 

numerică 
Bărbați Femei % B % F 

CECEC  Ochiul Roș nr. 4/18 

(BESV nr. 4/31) 

H_CEC nr. 4607 

din 30.03.2016 
7 2 5 28,6 71,4 

CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34 
H_CEC nr. 4606 

din 30.03.2016 
7 1 6 14,3 85,7 

Total la nivel de CECE 14 3 11 21,4 78,6 

BESV nr. 57 
H_CECEC 

Sărata -Galbenă 

nr. 2/6 din 

04.04.2016 

7 1 6 14,3 85,7 

BESV nr. 58 7 2 5 28,6 71,4 

BESV nr. 59 7 3 4 42,9 57,1 

BESV nr. 60 7 2 5 28,6 71,4 

BESV nr. 61 7 2 5 28,6 71,4 

Total la nivel de BESV 35 10 25 28,6 71,4 

TOTAL 49 13 36 26,5 73,5 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1655&rid=14681&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1655&rid=14682&l=ro


Secțiile de votare respective au fost dotate cu calculatoare conectate la SIAS ,,Alegeri”, iar 

operatorii de calculator au marcat prezența alegătorilor la vot. 

În vederea securizării procesului electoral şi executării hotărîrilor CEC nr. 4678 și nr. 4741 

din 27 aprilie și 28 mai 2016, au fost confecţionate 24 ştampile speciale pentru turul întîi și 19 

pentru turul doi de scrutin.  

Toate materialele electorale au fost transmise consiliilor electorale în baza actelor de 

predare-recepționare.  

 

3. Înregistrarea candidaților 

 

După constituirea circumscripțiilor şi consiliilor electorale, a demarat procedura de 

desemnare şi înregistrare a candidaţilor. 

La 3 mai 2016, Comisia Electorală Centrală a eliberat, în conformitate cu art. 42 al Codului 

electoral, liste de subscripţie cu nr. 000001 – 000100 pentru CECEC Sărata-Galbenă și cu nr. 

000100-000130 pentru CECEC Ochiul-Roș. În comuna Sărata-Galbenă liste de subscripţie au fost 

solicitate doar de către un potențial candidat independent la funcția de primar.  

În conformitate cu art. 41 alin. (2) al Codului electoral, partidele politice şi-au desemnat 

candidaturile pentru funcţia de primar, aceștia fiind înregistrați în calitate de concurenţi electorali, 

prin hotărîrile consiliilor electorale de circumscripție respective, după cum urmează: 
 

Tabelul nr. 3 

Informația privind concurenții electorali înregistrați 
 

Organul electoral emitent Nr. și data emiterii 

hotărîrii CECEC 

privind înregistrarea 

concurentului electoral 

Numele, 

prenumele 

candidatului la 

funcția de primar 

Denumirea 

formațiunii politice 

care  

l-a desemnat 

CECEC Ochiul Roș nr. 4/18, 

raionul Anenii Noi  

Nr.4 diN 12 aprilie 2016 Roșco Alexandru Partidul Politic „Casa 

Noastră - Moldova” 

Nr. 5/1 din 21 aprilie 2016 Greițer Inga Partidul Democrat 

din Moldova 

Nr. 5/2 din 21 aprilie 2016 Ostapenco Maria Partidul Politic 

„Partidul Socialiștilor 

din Republica 

Moldova” 

Nr. 5/3 din 21 aprilie 2016 Scorța Anatoli Partidul Comuniștilor 

din Republica 

Moldova 

CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34, 

raionul Hîncești 

Nr. 2 din 14 aprilie 2016 Jechiu Ion Partidul Popular din 

Republica Moldova 

Nr. 3 din 14 aprilie 2014 Amerberg Mihail Partidul Politic „Casa 

Noastră - Moldova” 

Nr. 4 din 14 aprilie 2016 Lovoi Mihail Partidul Democrat 

din Moldova 

Nr. 1 din 21 aprilie 2016 Moraru Sergiu Partidul Comuniștilor 

din Republica 

Moldova 

Nr. 3 din 21 aprilie 2016 Taras Valeriu Partidul Liberal 

 

 

Datele cu privire la candidaţi dezagregate pe sexe se prezintă în modul următor: 

 

Tabelul nr. 4 

Repartiția pe sexe a candidaților înregistrați 

 



Candidaţi desemnați 

în comuna 

 

Numărul  

candidaților  

înregistrați 

Bărbaţi Femei B% F% 

Ochiul Roș, Anenii Noi 4 2 2 50  50 

Sărata-Galbenă, Hîncești 5 5 0 100 0 

Total 9 7 2 77, 77 22,23 

 

4. Buletinele de vot 

 

Buletinele de vot pentru alegerea primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi și 

Sărata-Galbenă, raionul Hîncești  au fost tipărite conform modelului stabilit de hotărîrea CEC nr. 

4276 din 10 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile 

locale noi”.2  

Pentru asigurarea bunei desfășurări a alegerilor, la organizarea primului tur de scrutin au 

fost tipărite 4882 buletine de vot, dintre care 4536 pentru alegătorii din comuna Sărata-Galbenă și 

346 pentru cei din comuna Ochiul Roș. Pentru organizarea turului doi de scrutin au fost tipărite un 

număr egal de buletine cu cel al alegătorilor incluși în listele electorale de 4536.  

Divergențe dintre tirajul comandat și cel recepționat de BESV nu au fost constatate. 

Textul buletinelor de vot a fost aprobat prin hotărîrile3 consiliilor electorale de 

circumscripție, care ulterior au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale. În buletinul de vot 

pentru alegerea primarului comunei Ochiul Roș au fost incluși 4 concurenți electorali, iar în cel 

pentru pentru turul întîi al alegerilor primarului comunei Sărata-Galbenă – 5 concurenţi electorali, 

iar pentru al doilea tur de scrutin - primii doi concurenți electorali care au obținut cel mai mare 

număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. 

Textul buletinelor de vot a fost întocmit atît în limba de stat, cît și în limba rusă. 

Conform hotărîrii nr. 6 din 25 aprilie 2016 a CECEC Ochiul Roș nr. 4/18, pentru unica 

secție de votare constituită în circumscripția electorală comunală Ochiul Roș a fost aprobat tirajul 

buletinelor de vot în număr de 346 exemplare, dintre care 46 în limba română și 300 în limba rusă.  

În baza hotărîrii nr. 3 din 26 aprilie 2016, CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34 a stabilit tirajul 

buletinelor de vot, după cum urmează: 

 

Denumirea și numărul 

secției de votare 

Tirajul* buletinelor 

de vot, dintre care: 

În limba română În limba rusă 

Sărata-Galbenă nr. 57 1847 1847 0 

Sărata-Galbenă nr. 58 2065 1765 300 

Bratianovca nr. 59 291 281 10 

Cărpineanca nr. 60 193 100 93 

Valea-Florii nr. 61 140 140 0 

Total 4536 4133 403 
 

*Același tiraj al buletinelor de vot a fost tipărit și pentru organizarea turului doi de scrutin 

 

5. Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor noi 

 

Conform datelor procesate cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor, în ambele 

circumscripții alegerile desfășurate la data de 15 mai 2016 se consideră valabile.   

În baza procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului în 

comuna Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, întocmit de CECEC Ochiul Roș nr. 4/18, s-a stabilit: 

a) în lista electorală de bază au fost incluşi 345 alegători;  

                                           
2 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14135&l=ro 
3 Hotărîrea nr. 7 din 26 aprilie 2016 a CECEC Ochiul Roș nr. 4/18  
http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/Alegeri%20Locale%20Noi%20mai%202016/aprobare_text_BV.pdf 

Hotărîrea nr. 2 din 26 aprilie 2016 a CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34 

http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/Alegeri%20Locale%20Noi%20mai%202016/img077.jpg 

http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/Alegeri%20Locale%20Noi%20mai%202016/aprobare_text_BV.pdf


b) au participat la votare 236 alegători sau 68,84 la sută;  

c) au fost declarate nevalabile 0 buletine de vot; 

d) au fost neutilizate şi anulate 110 buletine de vot.  
 

Voturile date pentru primarul comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, s-au repartizat în felul 

următor:  
 

Nr. 

d/o 

Concurentul electoral Numărul 

de voturi 

obţinute 

Procentul raportat 

la numărul de 

voturi valabil 

exprimate 

1.  Roșco Alexandr 

Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 

0 0% 

2.  Greițer Inga 

Partidul Democrat din Moldova 

106 44,91% 

3.  Ostapenco Maria 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

124 52,54% 

4.  Scorța Anatoli 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova” 

6 2,54% 

Total 236 100% 
 

Astfel, în conformitate cu art. 134 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Ochiul Roș, 

raionul Anenii Noi, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor. 

În temeiul art. 135 din Codul electoral, Judecătoria Anenii Noi (dosar nr. (3-27/16) din 24 

mai 2016), a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 15 mai 2016 și i-a validat dnei 

Ostapenco Maria mandatul de primarul al comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi. 

 

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

comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, 

CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34 a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit: 

a) în lista electorală de bază au fost incluşi 4536 alegători;  

b) au participat la votare 2029 alegători sau 44,63 la sută;  

c) au fost declarate nevalabile 21 buletine de vot; 

d) au fost neutilizate şi anulate 2507 buletine de vot.  
 

Voturile date pentru primarul comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, s-au repartizat în felul 

următor:  
 

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului electoral Numărul 

de voturi 

obţinute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1.  Jechiu Ion 

Partidul Popular din Republica Moldova 

43 2,14% 

2.  Ameberg Mihail 

Partidul Politic „Casa noastră – Moldova” 

17 0,84% 

3.  Lozovoi Mihail 

Partidul Democrat din Moldova 

996 49,60% 

4.  Moraru Sergiu 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 

34 1,69% 

5.  Taras Valeriu 

Partidul Liberal 

918 45,71% 

Total 2008 100% 

În urma desfășurării scrutinului din 15 mai 2016, în comuna Sărata-Galbenă nici unul dintre 

candidați nu a întrunit numărul de voturi valabil exprimate. În legătură cu aceasta, la data de 17 



mai 2016, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4741, a fost stabilit pentru data de 29 

mai 2016 turul doi de scrutin. 

În buletinul de vot pentru turul al doilea de scrutin au fost incluși: 

- Lozovoi Mihail din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Taras Valeriu din partea Partidului Liberal. 
 

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

comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, 

CECEC Sărata-Galbenă nr. 20/34 a totalizat rezultatele votării pe circumscripție pentru turul doi 

de scrutin din 29 mai 2016 și a stabilit:  

a) în lista electorală de bază au fost incluşi 4536 alegători;  

b) au participat la votare 2418 alegători sau 52,93 la sută;  

c) au fost declarate nevalabile 33 buletine de vot; 

d) au fost neutilizate şi anulate 2018 buletine de vot.  

 

Voturile date pentru primarul comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, s-au repartizat în felul 

următor:  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului electoral Numărul de 

voturi obţinute 

Procentul raportat la 

numărul de voturi 

valabil exprimate 

1.  Lozovoi Mihail 

Partidul Democrat din Moldova 

1225 51,36% 

2.  Taras Valeriu 

Partidul Liberal 

1160 48,63% 

Total 2385 100% 

 

În temeiul art. 135 din Codul electoral, la data de 6 iunie 2016, Judecătoria Hîncești (dosar 

nr. 3-21/2016 32-3-1490-30052015) a confirmat legalitatea alegerilor în circumscripția electorală 

comunală Sărata-Galbenă și i-a validat dlui Lozovoi Mihail mandatul de primar al comunei 

Sărata-Galbenă, raionul Hîncești. 

 

Dana Munteanu,  

consultant superior, 

Direcţia management alegeri  

17 iunie 2016 

 


