
D ISPO ZIŢIE

C u privire la stabilirea locurilor speciale 
de afisaj electoral

în  tem eiul Legii privind adm inistraţia publică locală nr.436-X V I din 28.12.2006 art.29 
a lin .( l)  lit.w), art.47 alin.(7) Codul Electoral al R .M oldova, în  baza Regulam entului privind 
m odalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în  perioada electorală , aprobat 
prin  H otărîrea Com isiei Electorale Centrale nr.3338 din 16 iulie 2010, în scopul asigurării 
locurilor speciale de afisaj e le c to ra l,

D ISPU N  :

1. Se stabilesc locurile speciale pentru am plasarea panourilor de afisaj electoral în  oraşul Orhei şi 
anum e :
-m icroraionul „N ordic” - Panoul Publicitar, str.B .G lavan nr.7, oprirea m icrobuzelor ;
-m icroraionul „C entru”- Panoul publicitar, str. M .Em inescu nr.6 ;
-m icroraionul „Bucuria”- Panoul publicitar, str. Unirii nr. 144 ;
-m icroraionul „Lupoaica”- Panoul publicitar, str. Stejarilor nr.2 A  ;
-m icroraionul „Slobozia D oam nei”- Panoul publicitar, s tr .31 A ugust nr.95 (grădiniţa N r .2 ) ; 
-m icroraionul „N istreană”- Panoul publicitar, str. N istreană nr.17 (cafenea „R elax”).

2 .Se obligă m anagerul şe f al Î.M .„Servicii C om unal-Locative”Orhei, dl N icanor Pulbere să 
întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura locurile sus indicate cu panourile publicitare 
electorale .

3 .Se pune în  sarcina şefului secţiei orăşeneşti de poliţie , dl V eaceslav Railean să asigure ordinea 
publică pentru desfăşurarea activităţilor agitaţiei electorale în  conform itate cu legislaţia în  vigoare.

4 .Controlul executării prezentei dispoziţii m 'ine vicenrim ărului oraşului Orhei dl 
V alentin M untean.
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