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Ce facem pe 5 iunie? VOTĂM! 

Campania electorală s-a 
sfârşit, dar „urmele” ei vor 
rămâne încă mult timp pe 
stâlpii şi gardurile din satul 
Coloniţa. Ca niciodată, pe 
durata campaniei electorale 
dinaintea Alegerilor Locale 
Generale 2011, satul a fost 
împânzit cu publicitate elec-
torală neautorizată. 

Afişele electorale lipite pe 
stâlpi şi garduri au devenit 
deja o "tradiţie" pentru campa-
niile electorale. "Bucură" faptul 
că afişele electorale sunt de di-
ferite culori şi scot în evidenţă 
existenţa stâlpilor şi gardurilor 
pe anumite porţiuni de drum. 

Ca ciupercile după ploa-
ie se puteau vedea pe pereţii 
caselor, acoperişuri, şoproane 
sau garduri postere din seria 
"Eu votez X, Y, Z". Acestea au 
stârnit mai multe discuţii, dar 
ca argument, cei care au afi-
şat astfel de afişe afirmau că 
acestea sunt în „gospodăria 
privată”. De cealaltă parte, le-
gea spune că afişajul electoral 
este permis doar în locurile 
speciale. 

Inovaţia sezonului pentru 
satul Coloniţa a fost apariţia 
placatelor imense (peste 10 
m2) pe uliţele satului. Ba chiar 
mai mult, un astfel de panou 
gigant a fost plasat chiar pe 

peretele casei de cultură în 
care a este amplasată secţia 
de votare din sat. Posterul cu 
pricina a fost instalat ilegal, iar 
CEC Coloniţa, la contestaţiile 
făcute de 2 partide, a obligat 
concurentul electoral să scoa-
tă afişul. Dar, dorinţa de a fi 
"mai aproape de locuitori" a 
fost mai presus de orice ho-
tărâre obligatorie… Echipa de 
"5 stele", se pare, va privi spre 
locuitorii satului până în dimi-
neaţa zilei de alegeri şi-i va pe-
trece pe coloniţeni cu privirea 
caldă până în incinta secţiei de 
votare…

 Amintim că, conform Dis-
poziţiei Primăriei Municipiului 

Chişinău Nr. 217-d din 12 apri-
lie 2011 cu privire la stabili-
rea locurilor speciale de afişaj 
electoral pe teritoriul munici-
piului Chişinău, pe teritoriul sa-
tului Coloniţa au fost stabilite 
următoarele locuri:

1. Panoul din preajma Pri-
măriei satului Coloniţa, str. 
Ştefan cel Mare, 3

2. Panou, str. Ştefan cel 
Mare, intersecţie cu str. Bu-
deşti

3. Panoul din preajma Casei 
de cultură, str. Ştefan cel Mare, 
35

4. Pavilionul staţiei termi-
nus de autobuze, str. Budeşti 

(V.C.)

Campania trece, afişele rămân…
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Afiliere politică Poză Nume,
Prenume, vîrstă

Studii, ocupaţie Starea civilă Venituri, 
lei

Proprietăţi

Oleacu Claudia,
52 ani

Superioare, 
funcţionar 
public

Căsătorită, 2 
copii

40 000 1. casă de locuit 
individuală
2. cotă de teren 
– 0,90 ha
3. teren pe lîngă 
casă – 0,15 ha

Ghimp
Vladimir,
65 ani

Medii tehnice, 
pensionar

Căsătorit,
1 copil

36 000 1. casă de locuit 
individuală
2. garaj

Zaporojan 
Algela,
44 ani

Superioare,
pedagogice, 
director liceu

Căsătorită, 3 
copii

120 000 1. casă de locuit 
individuală
2. un garaj
3. loturi de 
pămînt – 0,12 ha
4. un automobil

Ghimpu
Ion,
35 ani

Superioare,
juridice, jurist

Celibatar 800 000 1. un lot pentru 
construcţie casă
2. cinci terenuri 
agricole
3. un autoturism

Iarmenco
Maria,
43 ani

Superioare,
pedagogice, 
director liceu

Celibatară,
2 copii

163 200 1. casă de locuit 
individuală
2. 2/5 cotă parte
3. un garaj
4. loturi de 
pămînt – 0,4 ha
5. depozite ban-
care – 8000 lei

ELECTORALA

Tabloul candidaţilor la funcţia de
Primar în satul Coloniţa

Pe 5 iunie curent urmează să alegem candidaţii pentru funcţia de primar de Coloniţa.
Vă prezentăm mai jos „tabloul” candidaţilor electorali pentru această funcţie.

Sursa: Datele biografice şi declaraţiile de venit pentru perioada 01.01.2009-30.12.2010,
depuse la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale a satului Coloniţa nr. 1/16.

Echipa www.colonita.md şi-a pro-
pus în Campania electorală locală 
2011 să realizeze o serie de intervi-
uri cu candidaţii la funcţia de primar 
de Coloniţa. Scopul acestei iniţiative 
a fost de a prezenta un tablou clar 
şi echilibrat al tuturor candidaţilor 
electorali, pentru ca locuitorii satu-
lui Coloniţa să poată analiza, com-
para şi lua o decizie corectă.

Interviurile au inclus un set de 
nouă întrebări standard, timpul 

pentru răspunsuri fiind de maxim 
15 min.

Dintre cei 5 candidaţi la fotoliul 
de primar însă, doar 2 au dat curs 
invitaţiei noastre. Menţionăm că, 
concurenţii electorali au fost con-
tactaţi personal, în repetate rânduri. 
Motivul refuzului nu a fost indicat, 
alegerea aparţinându-le. 

Vizualizaţi pe site-ul www.coloni-
ta.md cele 2 interviuri date de can-
didaţii partidelor PLDM şi PL.

Interviuri. Declaraţii. Comentarii.
Accesează www.colonita.md
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1. Zaporojan Angela, a.n. 1967, profesor, 
director liceul teoretic «Gh. Ghimpu»,
2. Foiu Tatiana, a.n. 1971, modelator vesti-
mentar, antreprenor particular,
3. Luchian Igor, a.n. 1976, pedagog, antrenor 
şc. sportivă nr. 2 din or. V. Vodă,
4. Farguţa Alexandru, a.n. 1969, manager 
SRL «FARALEX-AUTO»,
5. Eşanu Vitalie, a.n. 1974, pedagog, admi-
nistrator S.R.L. «Camroprim»

1. Iarmenco Maria, a.n. 1968, pedagog, di-
rector liceul sportiv nr. 2 din mun. Chişinău
2. Ghimpu Lidia, a.n. 1961, fizician, director 
adjunct IIEN al AŞM
3. Tabacari Vladimir, a.n. 1955, pensionar
4. Cheptene Ion, a.n. 1958, mecanizator
5. Caraman Ana, a.n. 1954, medic, medic şef 
Centul de Sănătate publică Coloniţa

1. Ghimp Zinaida, a.n. 1951, inginer cadas-
tru primăria Coloniţa
2. Bîzgu Ion, a.n. 1962
3. Ababii Mihail, a.n. 1960, inginer antre-
prenor
4. Stanciu Ion, a.n. 1964, pedagog antre-
prenor
5. Calancea Gheorghe, a.n. 1959, pedagog, 
primar al s. Coloniţa

1. Oleacu Claudia, a.n. 1959, secretar al Con-
siliului sătesc Coloniţa
2. Ababii Pavel, a.n. 1951, fermier
3. Ababii Anatolie, a.n. 1963, fermier
4. Baranov Ştefan, a.n. 1956, fermier
5. Lupaşco Mihail, a.n. 1951, şef direcţie 
CNAS

1. Ghimp Vladimir, a.n. 1946, pensionar
2. Cheptene Vladimir, a.n. 1970, şofer, strun-
gar
3. Blanovschi Mihail, a.n. 1982, inginer

Procop Eugenia, Candidat independent

1. Dîşliuc Iurie, a.n. 1981, manager, neangajat
2. Obadî Oleg, a.n. 1972, studii superioare, 
inginer
3. Radiola Anatolie, a.n. 1932, agronom, 
pensionar
4. Brenici Victor, a.n. 1949, inginer, ÎS «Ener-
goreparaţie»
5. Iurcu Grigorii, a.n. 1951, economist, SRL 
«Clasic Grup Plus»

Sevastian Fiodor, Candidat independent

1. Rusu Vitalie, a.n. 1965, antrenor, Liceul 
sportiv olimpic
2. Andriciuc Andrei, a.n. 1975, matematici-
an-informatician, Administrator ValAutoGrup
3. Franţujan Victoria, a.n. 1988, ştiinţe politi-
ce, student USM

Ababii Octavian, Candidat independent

Rîţoi Ion, Candidat independent

Luchian Nicolae, Candidat independent

Mazîlo Oleg Nicolae, Candidat independent

Schimbări spectaculoase 
în lista candidaţilor 
pentru funcţia de consilier

În urma cererilor depuse de concurenţii elec-
torali, CECE Coloniţa, prin Hotărârile Nr. 22-26 
din 29 mai 2011 a decis operarea de modificări 
în listele candidaţilor la funcţiile de consilieri în 
Consiliul sătesc Coloniţa.

Cea mai spectaculoasă modificare în lista 
de consilieri a unui concurent electoral a fost 
schimbarea cu locul a persoanelor de pe prima 
şi ultima poziţie (PE). Candidatul care a trecut 
de pe prima pe ultima poziţie candidează şi la 
fotoliul de primar. „Această mişcare pe tabla 
de şah creează impresia că unii candidaţi la 
funcţia de primar sunt atât de siguri pe câş-
tigul lor în această campanie electorală, încât 
nu mai au nevoie de o „simplă” funcţie de con-
silier, promovându-şi în schimb rudele” comen-
tează cineva pe site. 

Un alt concurent electoral a exclus şi intro-
dus câte o persoană în listă, a schimbat ordinea 
candidaţilor în listă, recordul fiind avansarea 
unui concurent electoral de pe poziţia 12 pe po-
ziţia 2 din listă (PL).

Un alt concurent electoral a preferat înlocui-
rea veteranilor locali din capul listei cu persoa-
ne total necunoscute locuitorilor satului (PCRM).

Mici sau mari, schimbări în lista consilierilor 
au făcut toate partidele. Toate modificările în 
listele candidaţilor la funcţia de consilier în con-
siliul sătesc Coloniţa pot fi văzute accesând si-
te-ul www.colonita.md, materialul cu titlul Can-
didaţii la funcţia de Consilier în satul Coloniţa.

În tabelul de alături vedeţi primii 5 candidaţi 
ai fiecărui partid, precum şi cei 6 candidaţii in-
dependenţi înscrişi în competiţia electorală din 
5 iunie 2011. Candidaţii electorali sunt înscrişi 
în ordinea din buletinele de vot.

Pe site găsiţi datele biografice şi declaraţiile 
de venit ale tuturor candidaţilor. Tot pe site vi-
zualizaţi interviurile video cu candidaţii pentru 
funcţia de consilier. 

Verifică on-line listele 
electorale de bază pentru 
alegerile generale locale 2011

Listele electorale de bază ale secţiei de vota-
re Nr. 1/1-300 (Coloniţa) pentru alegerile gene-
rale locale 2011 au fost aprobate.

Le puteţi vizualiza pe site-ul www.colonita.
md şi puteţi să vă adresaţi pentru rectificare de 
luni până vineri de la 09.00-17.00 la secţia de 
votare sau la primăria Coloniţa.

Listele candidaţilor în competiţia electo-
rală din 5 iunie 2011, pentru funcţia de 
consilier în Consiliul sătesc Coloniţa
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Au scris pentru acest număr: 
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Mai multe pe:

www.colonita.md

VOTUL TĂU CONTEAZĂ!
Te aşteptăm pe

5 iunie 2011
La secţia de votare din incinta
Casei de Cultură din Coloniţa
de la ora 7:00 până la 21:00.

Vino să votezi!

Alegerile locale genera-
le vor avea loc pe data de 
5 iunie 2011, în secţia de 
votare nr. 1/1-300 din in-
cinta Casei de Cultură a sa-
tului Coloniţa, secţia de vo-
tare fiind deschisă de la ora 
7:00 până la ora 21:00. În 
listele de bază ale secţiei 
de votare 1/1-300, ale sa-
tului Coloniţa, sunt înscrise 
2887 de persoane cu 
drept de vot. 

La Alegerile locale parti-
cipă toţi cetăţenii cu drept 
de vot, începând cu vârsta 
de 18 ani, în baza listelor 
electorale de pe circum-
scripţia Coloniţa, adică acei 
cetăţeni care au viză de 
reşedinţă sau viză de do-
miciliu pe teritoriul satului 
Coloniţa, la momentul ale-
gerilor.

Votarea se face în baza 
buletinului de identita-
te şi a fişei de însoţire, 
unde va fi indicată viza de 
reşedinţă, iar pensionarii 
care nu au buletin de tip 
nou, pot vota în baza paşa-
portului ex-sovietic (roşu). 

Cum, unde, când, de ce? 
Despre procedura de vot

la Alegerile locale generale din 5 iunie 2011
Pentru ca primarul să fie 

ales, unul dintre candidaţi 
trebuie să obţină 50% + 
1 vot din numărul de vo-
turi valabile exprimate. În 
cazul în care niciunul din-
tre candidaţii la funcţia de 
primar nu obţin numărul 
necesar de voturi, în două 
săptămâni CECC va deci-
de o nouă dată de alegeri, 
pentru desfăşurarea turului 
II de scrutin cu primii doi 
candidaţi care vor obţine 
cele mai multe voturi. 

Dacă alegătorul din mo-
tive temeinice nu poate 
veni la secţia de votare, 
în conformitate cu Codul 
electoral, biroul electoral 
al secţiei de votare va de-
semna, la cererea scrisă 
a acestuia, cel puţin doi 
membri ai biroului, care se 
vor deplasa cu o urnă de 
vot mobilă şi cu materia-
lul necesar votării la locul 
unde se află alegătorul, 
pentru ca acesta să vote-
ze. Cererile urmează să fie 
scrise până la ora 1800 a 
zilei precedente votării. În 
ziua votării, cererile pot fi 
făcute în scris până la ora 
1500 , dacă se prezintă 
certificatul medical.

Sursa: Vasile Bra-
ghiş, preşedintele Consi-
liul electoral de circum-
scripţie sătesc Coloniţa;  
www.cec.md

Cei care nu au buletinul de 
identitate din diferite moti-
ve, vor putea vota în baza 
„Formei nr. 9”, care se ele-
birează de către Secţia de 
poliţie Ciocana, chiar şi în 
ziua alegerilor. Cetăţenii 
din alte localităţi nu pot 
vota în Coloniţa. 

Alegătorii vor primi, 
la prezentarea actului de 
identitate, 4 buletine de 
vot:

1. Buletinul de vot cu lis-
ta candidaţilor la funcţia 
de primar general al mu-
nicipiului - 14 candidaţi 
înscrişi;

2. Buletinul de vot ce 

va include candidaţii la 
funcţia de consilieri al 
municipiului Chişinău, 
care va avea cea mai mare 
lungime – cca. 70 cm, pen-
tru 37 de candidaţi.

3. Buletinul de vot cu 
candidaţii la funcţia de 
primar al Coloniţei cu 5 
candidaţi înscrişi.

4. Buletinul ce conţi-
ne lista candidaţilor la 
funcţia de consilieri lo-
cali în Coloniţa – 13 can-
didaţi.

Alegerile vor fi conside-
rate valabile dacă la ele vor 
participa 1/3 din popula-
ţie. Consilierii (13 membri) 
vor fi aleşi din primul tur, în 
cazul prezenţei corespun-
zătoare a electoratului. În 
prezent, de pe listele celor 
7 partide înscrise şi cu cei 
6 consilieri independenţi, 
pentru Consiliul local sunt 
înscrise în cursa electorală 
89 de persoane. 


