
Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3512 din 22 iunie 2015 

   

 

PROCESUL–VERBAL 

privind totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale din 14 iunie 2015  

În baza actelor prezentate de consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale 

municipale, raionale, orășenești, sătești (comunale), cu excepția proceselor-verbale privind 

totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului satului Ulmu și consilierilor în Consiliul 

sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării la 

alegerea primarului satului Topala și consilierilor în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimișlia, 

procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor în circumscripția electorală sătească 

Topala la alegerea consilierilor în Consiliul raional Cimișlia, procesului-verbal privind 

rezultatele numărării voturilor în circumscripția electorală sătească Trebisăuți la alegerea 

consilierilor în Consiliul raional Briceni, precum și în conformitate cu art. 26, art. 60 și art. 132 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit 

rezultatele alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, primul tur de scrutin:  

I. La alegerea consiliilor municipale (Chișinău, Bălți) și raionale (cu excepția datelor 

privind rezultatele numărării voturilor în circumscripția electorală sătească Topala la alegerea 

consilierilor în Consiliul raional Cimișlia și cele privind rezultatele numărării voturilor în 

circumscripția electorală sătească Trebisăuți la alegerea consilierilor în Consiliul raional 

Briceni): 

a) numărul de alegători incluși în listele electorale - 2675769 

b) numărul de alegători incluși în listele suplimentare  - 28792 

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1333567 

d) numărul de alegători care au participat la votare - 1333405 

Rata participării 49,30% 

e) cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor  de vot primite de alegători 

și numărul alegătorilor care au participat la votare 

- 162 

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 47167 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:  

g1 Partidul Democrat din Moldova - 226205 

g2 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova  - 131549 

g3 Partidul Socialist din Moldova - 822 

g4 Partidul Legii și Dreptății - 1013 

g5 Partidul Popular Creștin Democrat  - 419 

g6 Partidul Liberal - 162370 

g7 Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova’’ - 213041 

g8 Mișcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie” - 439 

g9 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist  - 1293 

g10 Partidul Politic „Partidul Nostru” - 143387 

g11 Partidul Național Liberal - 9206 

  



g12 Partidul Liberal Democrat din Moldova  - 235113 

g13 Partidul „Patrioții Moldovei”  - 388 

g14 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” - 1378 

g15 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie  - 4632 

g16 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova - 7997 

g17 Partidul Politic „Democrația Acasă” - 4054 

g18 Partidul Regiunilor din Moldova - 346 

g19 Partidul Popular Socialist din Moldova - 0 

g20 Partidul Politic Partidul „Renaștere” - 985 

g21 Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” - 97879 

g22 Blocul electoral „Lista Poporului” - 2737 

g23 Candidați independenți - 40985 

h) numărul total de voturi valabil exprimate - 1286238 

i) numărul buletinelor de vot primite de organele electorale ierarhic inferioare - 2678659 

j) numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot 

completate greșit și anulate)  

- 1345092 

  
 

  

II. La alegerea consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipiul Comrat), cu excepția 

datelor privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, 

raionul Ialoveni și cele privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul 

sătesc Topala, raionul Cimișlia: 

a) numărul de alegători incluși în listele electorale - 2194579 

b) numărul de alegători incluși în listele suplimentare  - 21708 

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1102741 

d) numărul de alegători care au participat la votare - 1102392 

Rata participării 49,74% 

e) cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor  de vot primite de alegători 

și numărul alegătorilor care au participat la votare 

- 349 

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 40341 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: 
 

g1 Partidul Democrat din Moldova - 232120 

g2 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova  - 116331 

g3 Partidul Socialist din Moldova - 502 

g4 Partidul Legii și Dreptății - 0 

g5 Partidul Popular Creștin Democrat  - 156 

g6 Partidul Liberal - 86825 

g7 Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova’’ - 130908 

g8 Mișcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie” - 6079 

g9 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist  - 932 

g10 Partidul Politic „Partidul Nostru” - 87090 

g11 Partidul Național Liberal - 4670 

g12 Partidul Liberal Democrat din Moldova  - 236097 

g13 Partidul „Patrioții Moldovei”  - 99 

g14 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” - 1421 



g15 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie  - 2164 

g16 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova - 6268 

g17 Partidul Politic „Democrația Acasă” - 441 

g18 Partidul Regiunilor din Moldova - 822 

g19 Partidul Popular Socialist din Moldova - 131 

g20 Partidul Politic Partidul „Renaștere” - 847 

g21 Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” - 62690 

g22 Blocul electoral „Lista Poporului” - 1861 

g23 Candidați independenți - 83597 

h) numărul total de voturi valabil exprimate - 1062051 

i) numărul buletinelor de vot primite de organele electorale ierarhic inferioare - 2192989 

j) numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot 

completate greșit și anulate)  

- 1090248 

  
 

III. La alegerea primarilor satelor (comunelor), orașelor (municipiul Comrat), cu excepția 

datelor privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului satului Ulmu, raionul 

Ialoveni și cele privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului satului Topala, 

raionul Cimișlia: 

a) numărul de alegători incluși în listele electorale - 2195451 

b) numărul de alegători incluși în listele suplimentare  - 21790 

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1103235 

d) numărul de alegători care au participat la votare - 1102433 

Rata participării 49,72% 

e) cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor  de vot primite de alegători 

și numărul alegătorilor care au participat la votare 

- 802 

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 25102 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: 
 

g1 Partidul Democrat din Moldova - 266869 

g2 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova  - 99904 

g3 Partidul Socialist din Moldova - 63 

g4 Partidul Legii și Dreptății - 0 

g5 Partidul Popular Creștin Democrat  - 126 

g6 Partidul Liberal - 76218 

g7 Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova’’ - 106682 

g8 Mișcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie” - 8135 

g9 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist  - 1107 

g10 Partidul Politic „Partidul Nostru” - 68175 

g11 Partidul Național Liberal - 4428 

g12 Partidul Liberal Democrat din Moldova  - 273781 

g13 Partidul „Patrioții Moldovei”  - 0 

g14 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” - 1198 

g15 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie  - 2557 

g16 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova - 5503 

g17 Partidul Politic „Democrația Acasă” - 472 

 



g18 Partidul Regiunilor din Moldova - 307 

g19 Partidul Popular Socialist din Moldova - 0 

g20 Partidul Politic Partidul „Renaștere” - 771 

g21 Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” - 53781 

g22 Blocul electoral „Lista Poporului” - 1257 

g23 Candidați independenți - 105997 

h) numărul total de voturi valabil exprimate - 1077331 

i) numărul buletinelor de vot primite de organele electorale ierarhic inferioare - 2200183 

j) numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot 

completate greșit și anulate)  

- 1096948 

  
 

  

IV. La alegerea primarului general al municipiului Chișinău: 

a) numărul de alegători incluși în listele electorale - 622952 

b) numărul de alegători incluși în listele suplimentare  - 9255 

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot - 300617 

d) numărul de alegători care au participat la votare - 300555 

Rata participării 47,54% 

e) cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor  de vot primite de alegători și 

numărul alegătorilor care au participat la votare 

- 62 

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 4489 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: 
 

g1 CHIRTOCA VASILI 

     Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 

- 11964 

g2 GRECEANÎI ZINAIDA 

     Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova’’ 

- 105644 

g3 CAȘU ILIAN 

     Partidul Politic „Partidul Nostru” 

- 14424 

g4 NANTOI OAZU 

     Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”  

- 30126 

g5 ȚURCANU TIMOTEI 

     Partidul Național Liberal 

- 633 

g6 URECHEAN SERAFIM 

     Partidul Liberal Democrat din Moldova 

- 8806 

g7 CÎRLIG MIHAIL 

     Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

- 574 

g8 KLIMENCO VALERII  

     Mișcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie” 

- 265 

g9 MOSCALICIUC ELIZAVETA,  

     Partidul Politic Partidul „Renaștere” 

- 145 

g10 PETRENCO GRIGORE 

      Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 

- 608 

g11 PROHNIȚCHI ANATOLIE  

       Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 

- 261 

g12 DARIE MARCEL  - 281 



       Partidul Legii și Dreptății 

g13 TOMACU TATIANA  

       Partidul „Patrioții Moldovei” 

- 212 

g14 BREGA OLEG 

       Partidul Politic „Democrația Acasă” 

- 4066 

g15 BABUC MONICA  

       Partidul Democrat din Moldova 

- 6417 

g16 CALDARE IGOR  

       Blocul electoral ,,Lista Poporului” 

- 565 

g17 CHIRTOACĂ DORIN  

       Partidul Liberal 

- 111075 

h) numărul total de voturi valabil exprimate - 296066 

i) numărul buletinelor de vot primite de organele electorale ierarhic inferioare - 627818 

j) numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot 

completate greșit și anulate)  

- 327201 

  

V. La alegerea primarului municipiului Bălți: 

a) numărul de alegători incluși în listele electorale - 105664 

b) numărul de alegători incluși în listele suplimentare  - 1096 

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot - 51346 

d) numărul de alegători care au participat la votare - 51345 

Rata participării 48,09% 

e) cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor  de vot primite de alegători 

și numărul alegătorilor care au participat la votare 

 

- 1 

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 775 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:  

g1 MAHU OCTAVIAN 

     Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 

- 4394 

g2 CHISELIOV SERGHEI 

     Partidul Democrat din Moldova 

- 1931 

g3 CHIRILCIUC NICOLAE 

     Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

- 634 

g4 MARCOCI BORIS 

     Partidul Liberal Democrat din Moldova 

- 2315 

g5 DOROJCO VLADIMIR 

     Partidul Socialist din Moldova 

- 90 

g6 GUȚUL LILIA 

     Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova’’ 

- 1512 

g7 VACARCIUC VADIM 

     Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” 

- 2025 

g8 USATÎI RENATO 

    Partidul Politic „Partidul Nostru”       

- 36644 

g9 DOBROGEANU VASILE 

    Partidul Liberal 

- 860 



g10 SMOLENCO MIHAIL 

      Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 

- 99 

g11 BELOUSOV RUSLAN  

      Partidul Politic Partidul „Renaștere” 

- 66 

h) numărul total de voturi valabil exprimate - 50570 

i) numărul buletinelor de vot primite de organele electorale ierarhic inferioare - 106078 

j) numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot 

completate greșit și anulate)  

- 54732 
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