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DISPOZITIE
nr. i96.-/d 05 2p2/

Cu privire la desemnarea persoanelor

responsabile pentru asigurarea infrastructurii

secfiilor de votare

in vederea realiz6rii actiunilor de organizare Ei desfEqurare a alegerilor Parlamentare anticipate

din data de l1 iulie 2021, stabilite Decretul Preqedintelui Republicii Moldovanr. TT - IX din 28

aprilie 2021, precum gi necesitatea asigurdrii infrastructurii necesare desfbqurdrii in bune condilii
a procesului de votare in sectiile de votare din municipiul Orhei, in temeiul art. 30, alin.(8),
art.34, alin.(1), atr.38, alin.(6), din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, art.l0, art.118-

126 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din L9.07.2018; art.26, art.29, art.32 din
Legea privind administratia publicd locald nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea tt.239 din
13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional; lnstrucliunea cu privire la asigurarea

infrastructurii secfiei de votare, aprobatd prin hotdrdrea CEC nr. 2625 din t2 august 2014, cu

modific[rile qi completlrile ulterioare; Hotdrdrea Comisiei Nafionale Extraordinare a Sdndtate

Publicd nr.24 din 12.08.2020, Primarul municipiului Orhei DISPUNE:

1. Se desemneaz6 dl Nicolae TERENTI - qef de gospoddrie gi dl Igor CERNEI -
specialist principal in cadrul Primlriei mun. Orhei, responsabili pentru asigurarea infrastructurii
necesare desfEqurdrii in bune condifii a procesului de votare din municipiul Orhei.

2. Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinta persoanelor vizate pentru executare, va fi
afiqatd pe pagina oficiald a Primdriei municipiului Orhei www.orhei.md gi pe panoul de

informafii al instituliei pentru cunoqtinta public6.

3. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la,Sata includerii acesteia in Registrul de stat al

actelor locale qi poate fi atacatd in Judec[toria Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii
in conformitate cu prevederile legale ale CoduluilAdministrativ al Republicii Moldova nr. 116

din 19.07.2018.

Primarul municipiului Pavel VEREJANU

Z,

e-r::4-Y,-

al Consiliului mun.
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