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DrsPoztTrE
Z af2apV nr. Q4

Cu privire la stabilirea locurilor speciale
de afiEaj electoral gi localuri pentru
desf6gurarea intdlnirilor cu alegltorii

in conformitate cu art.52, alin.(9) din Codul Electoral nr.l38l-X[ din 21.11.1997, art.l0
art'118-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova; art.26,29,32 qi 34 din Legea privind
administrafia publicd localS nr.436-XVI din28.12.2006, in scopul asigur6rii posibilit6lii Jesfigwarii
agitaliei electorale ?n cadrul adundrilor, mitingurilor, intdlnirilor cu alig6torii in termenii in condilii
egale pentru concurenfii electorali din municipiul Orhei in Alegerile Parlamentare anticipate, stabiliie
pentru data de l1 iulie 202l,Primarul municipiului OrheiDISpUNE :

I' Se stabile$te un minim de locuri speciale de afigaj electoral pe panourile instalate in acest
scop ?n fiecare cartier al municipiului pe adresele conform anexei la prezentadispozilie.

2. Se stabile$te un minim de
sala mic6 a CRC "A. Suruceanu", din
dispozilia concurenlilor electorali in
urmdtoarele condilii speciale:
- solicitanlii vor coordona in
institufiei publice;

prealabil desfdgurarea evenimentului cu organul de conducere al

- evenimentul va avea loc in afara programului de lucru al instituliei publice;
- in cadrul organizdrii gi desfEqurdrii evenimentului activitatea de munca a instituliei publice nu
afectat;
- participarea la intilnirile cu concurenfii electorali qi/sau candidalii in alegeri este benevola,
interzisa obligarea funcfionarilor sau altor categorii de persoane s6 participe Ia ele;

- organizatorii gi participanfii la evenimente electorale vor asigura gi vor respecta
Hotdrdrii ale Comisiei Nationale Extraordinare de S[nltate Publica.in domeniul
prevenirii a r6spdndirii Covid-1 9.

3. Se pune in sarcina rnanagerului qef interimar al IM "Servicii Comunal Locative Orhei,'dl
Valentin MLTNTEANU sI intreprindtr acliunile respective qi sd asigure instalarea panourilor pentru
afigajul electoral in aEa mod, cd sa fie asigurat un minim de locuri spiciale.

4. Prezenta dispozilie va fi adusd la ntra persoanelor vizate pentru executare, va fi
.unicipiul Orhei, pe pagina oficiali a Primdrieiafigatd imediat in sediul CRC "A. Suruceanu" din

municipiului Orhei www.orhei.md qi pe panoulde [ii al institufiei pentru cunoqtinfa public6.

5. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la includerii acesteia ?n Registrul de stat al actelor
Iocale gi poate fi atacatd in, de 30 zile de la data comunicdrii in
conformitate cu pre

localuri pentru desf6gurarea intilnirilor cu alegitorii gi anume
municipiul Orhei, din bdul. M. Eminescu 12, care va fi pus6la
condilii egale conform cererilor prezentate in acest sens, cu
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fiind

prevederile
protecliei gi
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Anexd la dispozilia nr.,a/
ai" 2/. aC ZaZt

Locurile speciale pentru afiqaiul electoral

pentru concuren{ii electorali din municipiul Orhei

in Alegerile Parlamentare Anticipate

stabilite pentru data de Ll iulie 2021

Zo'na oraqului

Str.Il. Glavan, nr. 7Micror:aionul'Nordic"

Str. M. Eiminescu, nr. 6Microraionul "Centru"

Str. Unirii rr.144Micror aionul "Bucuria'''

Str. Stejarilor, nr. 2AMicrorilionul "Lupoaica"

Str.31 august, nr.95Microraionul "slobozia Doamnei"

Miororaionul'Nistreana"

al Consiliului mun. Orhei

COPIA CORESPUNDE
rN I ORIGINAL['LUT

Str. Nistreananr.l7


