APEL ELECTORAL
Persoanele care doresc să afle
informaţii suplimentare referitor
la rezultatele alegerilor locale
din 14 iunie 2015, pot suna la
Linia Instituţională de Informare,
elaborată de CEC:

080008888
Apelurile sunt gratuite şi pot
fi recepţionate de luni până
vineri, între orele 800 şi 1700.
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La 28 iunie, în 458 de localități

va fi organizat
turul doi de scrutin
La 14 iunie curent,
majoritatea
localităților din
țară și-au ales primarul și
consilierii locali. Însă în
satele, comunele și orașele
unde nu a fost ales primarul
din turul întâi de scrutin,
la 28 iunie 2015 vor fi
organizate alegeri repetate.

Î

n ziua alegerilor, în satul
Cocieri din raionul Dubăsari a fost agitație mare.
Dis-de-dimineață, mulți alegători au venit să-și exprime
opțiunea la Casa de cultură,
locul unde a fost amplasată o
secție de votare. Majoritatea locuitorilor care au fost mai matinali spun că au votat pentru
un primar care va putea să le
modernizeze localitatea. Maria
Ursu, în vârstă de 78 de ani,
vrea condiții de trai mai bune
în sat. „Draga mătușicăi, mai
întâi am fost la biserică, am
aprins o lumânare pentru sănătate și apoi am venit la votare.
Vreau să avem drumuri bune
și apă de băut. Partea satului
unde trăiesc eu nu duce lipsă
de apă, în schimb, o altă parte a localității are această problemă, mai ales când sunt zile
dogoritoare, ca acum. Nu știu
dacă voi ajunge să văd condiții
bune în sat, dar primarul trebuie să facă bine localității ca să
fie mulțumiți copiii și nepoții
mei”, spune Maria Ursu.

Alegerile sunt declarate nule dacă în cadrul
operațiilor electorale
au fost comise încălcări
ale Codului electoral
care au influențat
rezultatele votării şi
atribuirea mandatelor.
Hotărârea cu privire la
declararea alegerilor
nule se adoptă de către
Comisia  Electorală
Centrală în baza hotărârilor instanțelor de
judecată respective.

Maria Ursu din satul Cocieri a votat
pentru o viață mai bună în localitate.
foto: Lilia Zaharia

Alegerile sunt considerate nevalabile în
anumite circumscripții
dacă la ele au participat mai puțin
de 1/4 din numărul
persoanelor înscrise
în listele electorale.
Hotărârea cu privire la
declararea alegerilor
nevalabile se adoptă
de către Comisia Electorală Centrală în baza
actelor prezentate de
consiliile electorale de
circumscripție.
(Art. 136 din Codul
electoral)

Altă secție de votare,
alte doleanțe
La secția de votare amplasată în clădirea Oficiului
Centrului de Sănătate din Cocieri au votat locuitorii satului
Corjova. Această decizie a fost
luată de Comisia Electorală
Centrală (CEC) pentru a evita
practica scrutinelor precedente, când procesul electoral în
Corjova era împiedicat de către
administrația autoproclamată
din stânga Nistrului. Alegătorii
spun că au votat pentru pace
și liniște în localitatea lor, deși
sunt conștienți că acest lucru nu
depinde de primar. „Știu că primarul nostru ne va asculta pro-

blemele și va încerca să le rezolve. Să ne rugăm lui Dumnezeu
doar să avem pace în această
regiune”, spune Ion Vârtosu, în
vârstă de 64 de ani, locuitor al
satului Corjova.

Peste două săptămâni –
alegeri repetate
Potrivit Codului electoral al
Republicii Moldova, primarul
se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din
voturile valabil exprimate ale
alegătorilor care au participat
la votare. Dacă nici un candidat
la funcția de primar nu a acumulat mai mult de jumătate din
numărul de voturi valabil expri-

(Art. 137 din Codul electoral)

mate, atunci în acea localitate
se va desfășura al doilea tur de
scrutin în termen de două săptămâni de la alegerile inițiale. La
al doilea tur de scrutin vor participa doar doi candidați care au
acumulat cel mai mare număr
de voturi la 14 iunie 2015, fiind
înregistrați în buletinele de vot
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în
primul tur de scrutin. Dacă mai
mulți candidați au acumulat
un  număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripție
efectuează tragerea la sorți, consemnând faptul respectiv întrun proces-verbal. Codul electoral mai prevede că la al doilea
tur de scrutin este ales primar

VOX POPULI

Am votat pentru binele localității
Elizaveta Tâmbur,

68 de ani, satul Vărzărești,
raionul Nisporeni:

Am votat pentru o
localitate modernă,
cu apă potabilă
la robinet, gaz la
plită și drumuri
practicabile. Sunt
cam pesimistă, deoarece mulți candidați
promit condiții bune, însă uită de
promisiuni cum ajung în scaunul de
primar. Lumea de la noi este disperată, vrea să traiască bine. Sper ca peste
patru ani să avem aceste utilități în
localitate.

Vasile Aramă,

75 de ani, orașul Cornești,
raionul Ungheni:

Orice locuitor al țării
noastre, indifirent
dacă trăiește la sat
sau la oraș, dorește
condiții bune de trai.
Un primar care se
gândește la oameni, se
va strădui să modernizeze
localitatea. Sigur, nu depinde doar
de primar. Și cetățenilor trebuie să le
pese de localitate.

Ana Caraman,
57 de ani,
orașul Cahul:

Eu lucrez în domeniul
culturii și am votat
pentru o capitală de
sud a țării cu edificii
culturale moderne. Acum se pune
accent pe bunăstarea
materială, se construiesc
piețe, clădiri comerciale, însă mulți
aleși locali uită de cultură. Sper ca în
viitor să fiu mândră de orașul nostru.
Foto: Ion Ciumeică, Lucia Bacalu

candidatul care a obținut cel
mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor
care au participat la alegeri, iar
în caz de paritate de voturi, se
consideră ales candidatul care a
obținut cel mai mare număr de
voturi în primul tur de scrutin.
Potrivit CEC, la 28 iunie curent, în 458 de localităţi din ţară
se va desfăşura al doilea tur de
scrutin pentru alegerea primarilor. Acest lucru se va întâmpla deoarece nici un candidat
la funcţia de primar din aceste
localităţi nu a întrunit mai mult
de jumătate din voturile valabil
exprimate ale alegătorilor.
De asemenea, în alte două
localități va fi organizat un scrutin repetat. Este vorba de satele
Topala din raionul Cimișlia şi
Ulmu din raionul Ialoveni. În
prima localitate procesul de
votare a fost oprit din cauza
unui conflict iscat între câţiva
săteni, iar în cea dea doua vor
fi organizate alegeri repetate
pe motiv că până la închiderea
secției de votare, prezența la
vot nu a depășit pragul de 25%,
prevăzut de lege.
Iulian Corotchii, consultant
superior în cadrul Direcţiei juridice de la CEC, a declarat că în
situaţia în care în ziua alegerilor
concurentul electoral a contestat
în instanţa de judecată acţiunile
sau inacţiunile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de votare, aceste contestaţii se examinează în
aceeaşi zi. Dacă însă concurentul electoral contestă hotărârea
organului electoral cu privire la
totalizarea rezultatelor alegerilor
şi atribuirea mandatelor, atunci
contestaţia se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii
şi validarea mandatelor.

Glosar electoral
Persoane autorizate să asiste la
operaţiile electorale - reprezentanţi
şi observatori ai concurenţilor electorali în
organele electorale, observatori acreditaţi
de consiliile electorale de circumscripţie,
observatori acreditaţi de Comisia Electorală
Centrală, precum şi reprezentanţi ai mijloacelor
de informare în masă;
Contestaţie - cerere de anulare sau revizuire a
unui act, a unei hotărâri sau acţiuni.
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