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D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la constituirea 
secţiilor de votare

în conformitate cu art. 29, 31 şi 97 din Codul Electoral nr.1381- XIII din 21.11.1997, art. 
29 şi 32 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia 
Primarului oraşului Orhei nr,143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de 
funcţie”, în scopul efectuării votării şi numărării voturilor în cadrul desfăşurării alegerilor 
Preşedintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, viceprimarul oraşului Orhei 
DISPUNE:

l.Se propune Consiliului electoral de circumscripţie al raionului Orhei să constituie în 
oraşul Orhei 15 secţii de votare în localurile indicate în anexa nr.l la prezenta dispoziţie în 
hotarele fiecărei secţii de votare conform anexei nr.2 la prezenta dispoziţie.

2.întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele responsabile, în administrarea 
cărora se află localurile nominalizate, vor sprijini birourile electorale şi secţiile de votare în 
exercitarea atribuţiilor sale, vor furniza informaţiile şi materialele necesare pentru buna lor 
activitate şi vor întreprinde acţiunile respective pentru pregătirea localurilor stabilite pentru buna 
desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul secţiei de votare.

3.Se pune în sarcină ÎM „Servicii Comunal Locative Orhei”, manager şef dl Veaceslav 
ZAPOROJAN, îm preună cu administraţia instituţiilor în localul cărora vor activa secţiile de 
votare, să întreprindă acţiunile respective ce ţin de amenajarea şi pregătirea lor în aşa fel îneît să 
faciliteze accesul în ele al persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

4.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa Inspectoratului de Poliţie Orhei şi 
comandantului Gărzii Populare dl Igor GORI pentru desfăşurarea măsurilor de pază, protecţie şi 
securitate a ordinii publice a sediilor secţiilor de votare.

5.Controlul asunra ex^-ntarii n r ^ w t »; a u  ^  - - irimarilor oraşului Orhei
conform competenţele

Viceprimarul oraşului Viorel D AND ARA
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