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HOTĂRÎRE
În numele Legii
07 noiembrie 2019
mun.Chişinău
Judecătoria Chişinău(sediul Rîșcani), instanța de contencios administrativ,
în componenţă:
preşedintele şedinţei, judecătorul Liudmila Holevițcaia,
grefier Dorin Cazac,
cu participarea:
reprezentantului Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Durlești nr.1/3,
Adrian Mînzăteanu,
examinînd în şedinţă de judecată publică cererea Președintelui Consiliului
Electoral al Circumscripției Electorale Durlești nr.1/3 privind confirmarea legalităţii
alegerilor şi validarea mandatului de primar al or.Durlești,
c o n s t a t ă:
Argumentele participanţilor la proces:
1. La data de 04 noiembrie 2019 în Judecătoria Chişinău(sediul Rîșcani) a fost depusă
cererea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Durlești nr.1/3 privind
rezultatele alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în or.Durlești.
2. În argumentarea cererii, Președintele Consiliului Electoral al Circumscripției
Electorale Durlești nr.1/3 a invocat: la data de 20 octombrie 2019 în conformitate cu
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.53 din 18 iunie 2019 privind
organizarea alegerilor locale generale, în or.Durlesti, mun.Chişinău au fost
organizate şi desfăşurate alegerile locale generale. În conformitate cu Hotărârea nr.9
din 4 septembrie 2019 a CECEM Chişinău nr.1 cu privire la constituirea
circumscripţilor electorale de nivelul întâi la alegerile locale generale din
20.10.2019 a fost constituită CECE Durlesti 1/3. Totodată, prin Hotărârea nr.62 din
24 septembrie 2019 a CECEM Chişinău nr.1 cu privire la constituirea BESV în
CECEM Chişinău nr.1 în or.Durlesti au fost constituite 7 BESV: BESV 1/3/262,
BESV 1/3/263, BESV 1/3/264, BESV 1/3/265, BESV 1/3/266, BESV 1/3/267,
BESV 1/3/268. In or.Durlesti numărul de alegători înscrişi în listele electorale de
bază sunt în număr de 19491(anexa). La alegerile locale generale din data de
20.10.2019 s-au prezentat la urnele de votare un număr de 7290. Numărul de voturi
valabil exprimate sunt în număr de 7091. Astfel, numărul de alegători care şi-au
exprimat dreptul de vot este mai mare de ¼ din numărul persoanelor înscrişi în
listele electorale de bază ceea ce face alegerile valabile, reieşind din art.147 din
Codul Electoral nr.1381 - XIII din 21.11.1997. Deci, prezintă instanţei de judecată
procesele-verbale privind rezultatul numărării voturilor al BESV 1/3/262, BESV
1/3/263, BESV 1/3/264, BESV 1/3/265, BESV 1/3/266, BESV 1/3/267, BESV

1/3/268 şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatului numărării voturilor la
alegerea primarului în or.Durlești, întocmit de către CECE Durlesti 1/3. Drept
rezultat a totalizării numărării voturilor de către CECE Durlesti 1/3 numărul de
voturi valabil exprimate a revenit după cum urmează: Cebotari Victor – Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova - 871 voturi; Șaran Eleonora – Partidul Popular
European - 3097 voturi; Ișcenco Veaceslav – PP”ȘOR” - 95 voturi; Arsenii
Alexandru – Partidul Verde Ecologist – 143 voturi; Garștea Vladimir – Partidul
Democrat din Moldova – 267 voturi; Nistor Nicolae – Blocul Electoral ACUM DA
și PAS – 1641 voturi; Creangă Constantin – Partidul Liberal – 128 voturi; Eremeev
Iuri – Partidul Unității Naționale – 172 voturi; Rotaru Ion – Partidul popular
Românesc – 142 voturi; Olan Marcel – Mișcarea social-politică ”Forța Nouă” – 535
voturi. In conformitate cu prevederile art.145 Cod electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, în urma totalizării proceselor verbale ale secţiilor de votare
Durleşti, Consiliul Electoral al circumscripţiei electorale Durleşti nr.1/3 a constatat
că nici un candidat la funcţia de primar a or.Durleşti nu a acumulat mai mult de
jumătate de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În
conformitate cu Hotărârea CEC nr.2836 cu privire la data desfăşurării turului al
doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a
primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşăneşti, săteşti
(comunale) s-a stabilit pentru data de 3 noiembrie 2019 desfăşurarea turului al II-lea
de scrutin în 384 circumscripţii electorale, inclusiv în CECE Durleşti 1/3. Astfel,
CECE Durleşti 1/3 a stabilit că în al II-lea tur de scrutin vor candida 2 candidaţi care
au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin după cum urmează:
Șaran Eleonora – Partidul Popular European – 3097 voturi; Nistor Nicolae – Blocul
electortal ACUM Da și PAS – 1641 voturi. Astfel, la data de 3 noiembrie 2019 a
fost desfăşurat al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului în or.Durleşti,
mun.Chişinău. Numărul de alegători care şi-au exprimat dreptul de vot în turul II de
scrutin pentru alegerea primarului în or.Durleşti, mun.Chişinău a fost de 7 044.
Numărul de voturi valabil exprimate în turul II de scrutin pentru alegerea primarului
în or.Durleşti, mun.Chişinău a fost de 6 858. Prezintă instanţei de judecată
procesele-verbale privind rezultatul numărării voturilor al BESV 1/3/262, BESV
1/3/263, BESV 1/3/264, BESV 1/3/265, BESV 1/3/266, BESV 1/3/267, BESV
1/3/268 şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatului numărării voturilor la
alegerea primarului în or.Durleşti întocmit de către CECE Durleşti 1/3. Drept
rezultat a totalizării numărării voturilor de către CECE Durleşti 1/3 numărul de
voturi valabil exprimate a revenit după cum urmează: Șaran Eleonora – Partidul
Popular European – 3097 voturi; Nistor Nicolae – Blocul Electoral ACUM Da și
PAS – 2480 voturi. Astfel, în conformitate cu prevederile art.38 din Constituţia
Republicii Moldova; art.145 Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997;
art.238- 241; alin.(2) din art.279 CPC a RM; art.224 din Codul Administrativ al RM
nr.116 din 19.07.2018, solicită confirmarea legalităţii alegerilor locale generale turul
II în or.Durleşti mun.Chişinău din data de 03.11.2019 și validarea mandatului de
primar a or.Durleşti, mun.Chişinău, după Şaran Eleonora reprezentant al PPEM.

3. În ședința de judecată, reprezentantul Consiliului Electoral al Circumscripției
Electorale Durlești nr.1/3 a solicitat admiterea cererii, reiterîndu-și argumentele
expuse în scris.
Aprecierea instanţei:
4. Audiind argumentele reprezentantului Consiliului Electoral al Circumscripției
Electorale Durșești nr.1/3, studiind materialele prezentate, instanţa de judecată
constată următoarele.
5. Potrivit art.146 din Codul Electoral al RM, (1) Consiliile electorale de
circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă
procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector sau
municipale respective, iar cele de nivelul doi în judecătoriile unde sînt situate
consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul doi. Consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău va
prezenta actele respective în judecătoria sectorului unde este situat consiliul
electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău. (2) Instanţele de judecată, în
termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de
circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărîre legalitatea alegerilor din
fiecare circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare,
Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie respective,
care publică rezultatele definitive. (3) Concomitent cu confirmarea legalităţii
alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi
primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre. Persoana aleasă concomitent în
funcţiile prevăzute la art.7 din Legea privind statutul alesului local prezintă instanţei
de judecată consimţămîntul său de a fi validată în una din aceste funcţii. Instanţele
de judecată confirmă, de asemenea, şi lista candidaţilor supleanţi.
6. Potrivit art.74 din Codul electoral al Republicii Moldova, (1) Instanţa de judecată
adoptă şi pronunţă hotărîrea în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă şi ale Codului administrativ. (2) Instanţa de judecată, examinînd materialele
cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, adoptă o
hotărîre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală
respectivă, validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista
candidaţilor supleanţi. (3) În cazul în care instanţa de judecată a stabilit legalitatea
alegerilor, însă în procesele-verbale au fost depistate greşeli de calcul, instanţa, din
oficiu sau la cererea părţilor procesului judiciar, anulează, integral sau în parte,
procesul-verbal şi exclude concurentul electoral care a obţinut un număr mai mic de
voturi valabil exprimate, înlocuindu-l cu alt concurent electoral care a obţinut un
număr mai mare de voturi valabil exprimate în şirul descrescător. (4) Instanţa de
judecată nu confirmă rezultatele alegerilor locale în circumscripţia respectivă în
cazul constatării unor încălcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea
rezultatelor dacă aceste încălcări au influenţat rezultatele alegerilor. (5) Hotărîrea
instanţei de judecată este definitivă şi executorie din momentul pronunţării. (6)

Împotriva hotărîrii instanţei de judecată poate fi depus un apel în termen de o zi de
la pronunţare, iar împotriva deciziei instanţei de apel – un recurs în termen de o zi
de la pronunţare. (7) Apelul şi recursul se examinează în termen de 3 zile de la
primirea dosarului în cauză.
7. Starea de fapt stabilită de către instanța de judecată denotă următoarele: la data de
20 octombrie 2019 în conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova
nr.53 din 18 iunie 2019 privind organizarea alegerilor locale generale, în or.Durlesti,
mun.Chişinău au fost organizate şi desfăşurate alegerile locale generale. În
conformitate cu Hotărârea nr.9 din 4 septembrie 2019 a CECEM Chişinău nr.1 cu
privire la constituirea circumscripţilor electorale de nivelul întâi la alegerile locale
generale din 20.10.2019 a fost constituită CECE Durlesti 1/3. Prin Hotărârea nr.62
din 24 septembrie 2019 a CECEM Chişinău nr.1 cu privire la constituirea BESV în
CECEM Chişinău nr.1 în or.Durlesti au fost constituite 7 birouri electorale ale
secțiilor de votare: BESV 1/3/262, BESV 1/3/263, BESV 1/3/264, BESV 1/3/265,
BESV 1/3/266, BESV 1/3/267, BESV 1/3/268. In or.Durlesti numărul de alegători
înscrişi în listele electorale de bază sunt în număr de 19491(anexa). La alegerile
locale generale din data de 20.10.2019 s-au prezentat la urnele de votare un număr
de 7290. Numărul de voturi valabil exprimate sunt în număr de 7091. Astfel,
numărul de alegători care şi-au exprimat dreptul de vot este mai mare de ¼ din
numărul persoanelor înscrişi în listele electorale de bază, ceea ce face alegerile
valabile, reieşind din art.147 din Codul Electoral nr.1381 - XIII din 21.11.1997.
Drept rezultat a totalizării numărării voturilor de către CECE Durlesti 1/3 numărul
de voturi valabil exprimate a revenit după cum urmează: Cebotari Victor – Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova - 871 voturi; Șaran Eleonora – Partidul Popular
European - 3097 voturi; Ișcenco Veaceslav – PP”ȘOR” - 95 voturi; Arsenii
Alexandru – Partidul Verde Ecologist – 143 voturi; Garștea Vladimir – Partidul
Democrat din Moldova – 267 voturi; Nistor Nicolae – Blocul Electoral ACUM DA
și PAS – 1641 voturi; Creangă Constantin – Partidul Liberal – 128 voturi; Eremeev
Iuri – Partidul Unității Naționale – 172 voturi; Rotaru Ion – Partidul popular
Românesc – 142 voturi; Olan Marcel – Mișcarea social-politică ”Forța Nouă” – 535
voturi. In conformitate cu prevederile art.145 Cod electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, în urma totalizării proceselor verbale ale secţiilor de votare
Durleşti, Consiliul Electoral al circumscripţiei electorale Durleşti nr.1/3 a constatat
că nici un candidat la funcţia de primar a or.Durleşti nu a acumulat mai mult de
jumătate de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În
conformitate cu Hotărârea CEC nr.2836 cu privire la data desfăşurării turului II de
scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a primarilor în
unele circumscripţii electorale municipale, orăşăneşti, săteşti(comunale) s-a stabilit
pentru data de 3 noiembrie 2019 desfăşurarea turului II de scrutin în 384
circumscripţii electorale, inclusiv în CECE Durleşti 1/3. Astfel, CECE Durleşti 1/3 a
stabilit că în al II-lea tur de scrutin vor candida 2 candidaţi care au întrunit cel mai
mare număr de voturi în primul tur de scrutiny, după cum urmează: Șaran Eleonora
– Partidul Popular European – 3097 voturi; Nistor Nicolae – Blocul electortal

ACUM Da și PAS – 1641 voturi. Astfel, la data de 3 noiembrie 2019 a fost
desfăşurat al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului în or.Durleşti,
mun.Chişinău. Numărul de alegători care şi-au exprimat dreptul de vot în turul II de
scrutin pentru alegerea primarului în or.Durleşti, mun.Chişinău a fost de 7 044.
Numărul de voturi valabil exprimate în turul II de scrutin pentru alegerea primarului
în or.Durleşti, mun.Chişinău a fost de 6858. Potrivit procesului-verbal privind
totalizarea rezultatelor votării din 04 noiembrie 2019, numărul de voturi valabil
exprimate a revenit după cum urmează: Șaran Eleonora – Partidul Popular European
– 3097 voturi; Nistor Nicolae – Blocul Electoral ACUM Da și PAS – 2480 voturi.
8. În acest sens în instanţa de judecată au fost prezentate:
a)
Proces-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului
orașului Durlești, întocmit de CECE Durlești nr.1/3;
b)
Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
primarului, intocmite de BESV Durlești nr.262, 1/3/263, 1/264, 265, 1/266,
1/267, 1/3/268(I tur),
c) Raportul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Durlești nr.1/3;
d) Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului
orașului Durlești nr.1/3 din 04.11.2019;
e)
Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
primarului, întocmite de BESV 262, 1/3/263, 1/3/264, 1/265, 1/266, 1/267,
1/3/268;
f) Raportul Consiliului electoral al circumscripției electorale Durlești nr.1/3 din
04 noiembrie 2019;
g)
Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Durlești nr.1/3
nr.26 din 20 octombrie 2019, potrivit căreia s-a respins demersul candidatului
Partidului Unității Naționale la funcția de primar și consilier local în
or.Durlești, Eremeev Iurii, din considerentul că nu este de competența CECE
Durlești, 1/3;
h)
Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Durlești nr.1/3
nr.27 din 04 noiembrie 2019, potrivit căreia s-a dispus desemnarea primarului
ales al orașului Durlești – Șaran Eleonora, din partea Partidului Popular
European din Moldova;
9. La fel, în cadrul examinării prezentei cauze de către instanța judecătorească nu au
fost identificate existența a careva încălcări ale prevederilor Codului electoral care
ar influenţa rezultatele votării şi atribuirea mandatelor.
10. Rezumînd cele relatate și bazîndu-se pe prevederile art.art.74, 146 din Codul
electoral al Republicii Moldova, art.art.21, 191 alin.(1) din Codul administrativ al
Republicii Moldova, art.art.238-241 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova, instanţa de judecată,
h o t ă r ă ş t e:
Se confirmă legalitatea alegerilor locale generale din 03 noiembrie 2019(turul II),
pentru funcția de primar al or.Durlești în Circumscripţia electorală Durlești nr.1/3.

Se validează mandatul primarului, Eleonora Șaran, în funcţia de Primar al orașului
Durlești, ”Partidul Popular European din Moldova”.
Hotărârea este executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu apel
în termen de o zi de la pronunţare la Curtea de Apel Chişinău, prin intermediul
Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani(adresa: mun.Chișinău, str.Kiev, 3).
Judecătorul

Liudmila Holevițcaia

