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D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la stabilirea locurilo r speciale 
de afişaj electoral şi localului pentru 
desfăşurarea în tîln irilor cu alegătorii

în  conform itate cu H otîrărea CEC cu privire la responsab ilită ţile  suplim entare ale unor 
autorităţi ale adm inistraţiei publice centrale, ale au torită ţilo r adm inistraţiei publice locale, 
precum  şi ale unor institu ţii ce ţin  de asigurarea desfăşurării în  bune condiţii a alegerilor 
prezidenţiale din 30 octom brie 2016, nr.237 din 13.09.2016, art.29  şi 32 din Legea privind 
adm inistraţia publică locală  nr.436-X V I din 28.12.2006, D ispoziţia  Prim arului oraşului O rhei 
nr,143-p din 18.08.2015 „C u privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” , în  scopul asigurării 
posibilităţii desfăşurării agitaţiei electorale în cadrul adunărilor, m itingurilor, întîlnirilor cu 
alegătorii în term ene şi în  condiţii egale pentru concurenţii e lectorali în  alegerile pentru funcţia 
de Preşedinte al R epublicii M oldova din 30 octom brie 2016, viceprim arul oraşului Orhei 
DISPUNE:

1 .Se stabileşte un m inim  de locuri speciale de afişaj electoral pe panourile instalate în  
acest scop în fiecare cartier al oraşului pe adresele conform  anexei la prezenta dispoziţie, cu 
punerea lor la dispoziţie  de la data de 29.09.2016.

2 .Se stabileşte localul pentru desfăşurarea întîln irilor cu alegătorii în  sala festivă a Şcolii 
de M uzică din oraşul O rhei, str.C hişinăului nr.9, care va fi pusă la d ispoziţia concurenţilor 
electorali de la data de 29.09 .2016 în  condiţii egale conform  cererilo r prezentate în acest sens, cu 
urm ătoarele condiţii speciale:

- solicitanţii vor coordona în  prealabil desfăşurarea evenim entului cu organul de 
conducere al instituţiei publice;

- evenim entul va avea loc în afara program ului de lucru al instituţiei publice;
- activitatea de m uncă a instituţiei publice, în cadrul organizării şi desfăşurării 

evenim entului, nu va fi afectată;
- participarea la în tîln irile  cu concurenţii electorali şi/sau candidaţii în  alegeri este  

benevolă, fiind in terzisă obligarea funcţionarilor sau altor categorii de persoane sa participe la 
ele.

3. Se pune în  sarcină m anagerului şef al ÎM Servicii Com unal Locative Orhei dl 
Veaceslav ZA PO R O JA N  să întreprindă acţiunile respective şi să asigure instalarea panourilor 
pentru afişajul electoral în  aşa mod ca să fie a s i g j j x a L u n r n i n i m  iocuri speciale.
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