
RAPORT 

cu privire la organizarea, desfășurarea şi totalizarea rezultatelor 

alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2015 

 

În urma notificărilor din 4 septembrie 2015 adresate Comisiei Electorale Centrale de către 

secretarul satului Coșernița, raionul Criuleni, și secretarul comunei Lingura, raionul Cantemir, cu 

privire la circumstanțele de dizolvare de drept a consiliilor locale, în legătură cu lipsa cvorumului 

la cele 3 ședințe de constituire, Comisia a stabilit pentru data de 15 noiembrie 2015 desfășurarea 

alegerilor noi ale consiliilor respective, în conformitate cu art. 139 din Codul electoral și hotărîrea 

nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”. 

La 29 septembrie 2015 Comisia Electorală Centrală a aprobat prin hotărîrea nr. 4078 

Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale 

noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul 

Cantemir, din data de 15 noiembrie 2015, responsabili de realizare fiind CEC, precum și alți 

subiecți electorali.  

Prin hotărîrea CEC nr. 4079 din 29 septembrie curent, au fost constituite circumscripția 

electorală sătească Coșernița nr. 7, raionul Criuleni și  circumscripția electorală comunală Lingura 

nr. 17, raionul Cantemir, 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. 4167 și 4168 din 2 octombrie 2015, consiliile electorale de circumscripţie de 

nivelul întîi – Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Lingura nr. 17, raionul 

Cantemir (în continuare – CECEC Lingura) și Consiliul electoral al circumscripției electorale 

sătești Coșernița nr. 7, raionul Criuleni (în continuare – CECES Coșernița).  

Consiliile electorale au avut în componența lor cîte 7 membri. O parte din candidaturile 

membrilor au  fost înaintate de partidele politice reprezentate în Parlament, numărul rămas de 

membri a fost completat de Comisia Electorală Centrală din Registrul funcționarilor electorali, 

întrucît consiliile locale fiind dizolvate lipsea subiectul cu drept de desemnare a membrilor 

organului electoral respectiv. 

După constituire, componența CECEC Lingura a fost modificată, prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 4277 din 10 noiembrie 2015, ca urmare a faptului că dna Bagrin Luminița 

și-a depus cererea de demisie din calitatea de membru al consiliului, ea fiind înlocuită cu dna Panea 

Angela.   

Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, CECEC Lingura a constituit două birouri electorale 

ale secţiilor de votare (Lingura nr. 8/32, Crăciun nr. 8/33), iar deoarece în satul Coșernița a fost 

constituită o singură secție de votare, în temeiul art. 121 din Codul electoral consiliul electoral a 

îndeplinit și atribuțiile biroului electoral al secției de votare. 

La 4 și, respectiv, 21 octombrie 2015, 6 dintre membrii consiliilor electorale și 9 dintre 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. Toți participanții 

la instruire au trecut examenul de evaluare şi au obținut certificate de funcţionar electoral. 

Mai jos este dat tabelul componenței numerice a organelor electorale inferioare constituite 

cu datele privind repartiția pe gen a membrilor. 

 

Organul electoral 
Componenţa 

numerică 
Bărbaţi Femei % B % F 

CECES Coșernița 7 0 7 0% 100% 

CECEC Lingura 7 1 6 14,3 85,7 

BESV nr. 8/32 și 8/33 12 2 10 16,7% 83,3% 



2. Asigurarea logisticii electorale 

Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile administraţiei publice locale (în 

continuare – APL) au asigurat organele electorale cu localuri special amenajate. În baza 

propunerilor APL, au fost stabilite localurile secţiilor de votare, cu dotările corespunzătoare 

(cabine şi urne de vot uniformizate, mobilier etc.). Totodată, Comisia Electorală Centrală a pus la 

dispoziția operatorilor calculatoare cu ajutorul cărora prin intermediul SIAS ,,Alegeri” a fost 

marcată prezența alegătorilor la votare în ziua alegerilor noi. 

În vederea securizării procesului electoral şi executării hotărîrii CEC nr. 4275 din 10 

noiembrie 2015, au fost confecţionate 15 ştampile speciale.  

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

predare-recepționare. 

 

3. Înregistrarea candidaților 

 

După constituirea circumscripțiilor şi a consiliilor electorale, a demarat procedura de 

desemnare şi înregistrare a candidaţilor. 

După constituirea consiliilor electorale, la 4 octombrie 2015 Comisia Electorală Centrală 

a eliberat, în conformitate cu art. 42 al Codului electoral, liste de subscripţie cu nr. 000001 – 

000025 pentru CECEC Lingura și cu nr. 000026-000050 pentru CECES Coșernița. Listele de 

subscripţie nu au fost solicitate de către potențialii candidați independenți la funcția de consilier.  

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

candidaturile pentru funcţia de consilier în Consiliul comunal Lingura și Consiliul sătesc 

Coșernița, acestea fiind înregistrate în calitate de concurenţi electorali, prin hotărîrile consiliilor 

electorale de circumscripție respective. 

Datele cu privire la candidaţi pentru Consiliul comunal Lingura (fig.1) și Consiliul sătesc 

Coșernița (fig.2), dezagregate pe categorii de gen, se prezintă în modul următor: 

 

Fig. 1 

Candidaţi desemnați  

din partea 

Număr Bărbaţi Femei B% F% 

PLDM 11 6 5 54,5% 45,5% 

PDM 10 9 1 90% 10% 

PCRM 7 2 5 28,6% 71,42% 

PL 7 4 3 57,2% 42,8% 

Partidul Politic 

,,PPEM” 

6 3 3 50,0% 50,0% 

Total 41 24 17 58,53% 41,46% 

 

 

fig.2 

Candidaţi desemnați 

din partea 

Număr Bărbaţi Femei B% F% 

PSRM 8 7 1 87,5% 12,5% 

PCRM 9 8 1 88,88% 11,11% 

PDM 11 5 6 45,45% 54,54% 

Total 28 20 8 71,43% 28,57% 

 

 

 

 

 

 



4. Buletinele de vot 

 

Pentru asigurarea bunei desfășurări a alegerilor, au fost tipărite 2287 buletine de vot, dintre 

care 1084 pentru alegătorii din satul Coșernița și 1203 pentru cei din comuna Lingura. Tirajul și 

textul buletinelor de vot au fost stabilite prin hotărîrile consiliilor electorale de circumscripție, care 

ulterior au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale. Divergențe dintre tirajul comandat și cel 

recepționat de BESV nu au fost constatate. În buletinul de vot pentru alegerea consilierilor în 

Consiliul comunal Lingura au fost incluși 5 concurenți electorali, iar în cel pentru alegerea 

Consiliului sătesc Coșernița – 3 concurenţi electorali, textul buletinelor de vot fiind întocmit doar 

în limba de stat.  

Buletinele de vot pentru alegerea consiliilor locale au fost tipărite conform modelului 

stabilit de hotărîrea CEC nr. 4276 din 10 noiembrie curent ”Cu privire la aprobarea modelelor 

buletinelor de vot pentru alegerile locale noi”.  

 

5. Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor noi 

 

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

circumscripții alegerile se consideră valabile.   

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, ambele consilii locale pentru care au fost defășurate alegeri 

locale noi sînt compuse din cîte 11 consilieri. 

 

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

în Consiliul comunal Lingura, întocmite de cele două birouri electorale și a procesului-verbal 

privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de CECEC Lingura, s-a stabilit: 

a) în lista electorală de bază au fost incluşi 1203 alegători;  

b) au participat la votare 565 alegători sau 46,93 la sută;  

c) au fost declarate nevalabile 2 buletine de vot; 

d) au fost neutilizate şi anulate 638 buletine de vot.  

 

Pentru Consiliul comunal Lingura rezultatele se prezintă în felul următor:  

 

Nr. Denumirea concurentului electoral Numărul de 

voturi obţinute 

Procentul Numărul de 

mandate atribuite 

1.  Partidul Democrat din Moldova 264 46,89% 6 

2.  Partidul Liberal Democrat din Moldova 200 35,52% 4 

3.  Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 

44 7,82% 1 

4.  Partidul Liberal 33 5,86% 0 

5.  Partidul Politic ,,Partidul Popular European 

din Moldova” 

22 3,91% 0 

Total 563 100% 11 

 

După cum este arătat în tabel, mandatele de consilier au revenit următoarelor partide:  

Partidul Democrat din Moldova – 6 mandate;  

Partidul Liberal Democrat din Moldova – 4 mandate; 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 1 mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În temeiul art. 135 din Codul electoral, Judecătoria Cantemir (dosar nr. (3-101/2015) din 

20 noiembrie 2015),  a confirmat legalitatea alegerilor în Consiliul comunal Lingura, raionul 

Cantemir, a validat mandatele de consilier și a confirmat lista candidaților supleanți, după cum 

urmează: 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

consilierului 

Apartenența politică Genul*  

1.  Roman Sergiu PDM B 

2.  Balan Ion PLDM B 

3.  Roșca Vasile PDM B 

4.  Andoni Nina PLDM F 

5.  Balan Nina PDM F 

6.  Mișota Elena PLDM F 

7.  Bagrin Dumitru PDM B 

8.  Voicu Ion PDM B 

9.  Vișan Dumitru PLDM B 

10.  Argint Ivan PDM B 

11.  Starciuc Elena PDM F 

*Bărbați - 7; Femei -4 . 

 

Nr. Denumirea concurentului electoral Numărul 

candidaților 

supleanți 

confirmați 

Bărbați Femei 

1.  Partidul Democrat din Moldova 4 4 0 

2.  Partidul Liberal Democrat din Moldova 7 4 3 

3.  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 6 2 4 

4.  Partidul Liberal 7 4 3 

5.  Partidul Politic ,,Partidul Popular European din 

Moldova” 

6 3 3 

Total 30 17 13 

 

 

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

în Consiliul sătesc Coșernița, întocmite de biroul electoral al secției de votare și a procesului-

verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de CECES Coșernița, s-a stabilit: 

a) în lista electorală de bază au fost incluşi 1084 alegători;  

b) au participat la votare 561 alegători sau 51,56 la sută;  

c) au fost declarate nevalabile 6 buletine de vot; 

d) au fost neutilizate şi anulate 523 buletine de vot.  

 

Pentru Consiliul sătesc Coșernița rezultatele se prezintă în felul următor:  

 

Nr. Denumirea concurentului electoral Numărul de 

voturi obţinute 

Procentul Numărul de 

mandate atribuite 

1.  Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

261 47,03% 5 

2.  Partidul Democrat din Moldova 240 43,24% 5 

3.  Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 

54 9,73% 1 

Total 555 100% 11 

 

 

 



După cum se vede din tabel, mandatele de consilier s-a repartizat astfel:  

Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – 5 mandate;  

Partidul Democrat din Moldova – 5 mandate; 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 1 mandat. 

 

În temeiul art. 135 din Codul electoral, Judecătoria Criuleni (dosar nr. (3-158/15) din 25 

noiembrie 2015),  a confirmat legalitatea alegerilor în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni, 

a validat mandatele de consilier și a confirmat lista candidaților supleanți, după cum urmează: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

consilierului 

Apartenența politică Genul*  

1.  Tipa Fiodor PSRM B 

2.  Cibotari Rodica PDM F 

3.  Cegodari Vasile PSRM B 

4.  Gudima Svetlana PDM F 

5.  Chirilov Valentin PSRM B 

6.  Gudima Alexandru PDM B 

7.  Cazac Anatolie PSRM B 

8.  Bostan Vitalie PDM B 

9.  Gudima Mihail PCRM B 

10.  Guțu Constantin PSRM B 

11.  Potlog Ion PDM B 

*Bărbați - 9; Femei - 2. 

 

Nr. Denumirea concurentului electoral Numărul 

candidaților 

supleanți 

confirmați 

Bărbați Femei 

1.  Partidul Democrat din Moldova 6 2 4 

2.  Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

3 2 1 

3.  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 8 7 1 

Total 17 11 6 

 

 

Dana Flocosu,  

consultant superior, 

Direcţia management alegeri  

26 noiembrie 2015 

 


