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DISPOZITIE or.tffi

Cu privire la stabilirea locurilor speciale
de afiqaj electoral gi localului pentru
desfEqurarea intdlnirilor cu alegdtorii

in conformitate cu corespondenfa w.02/l-8-2952 din 18.12.2018 parvenitl de la
Preqedintele Raionului Orhei, art.29 gi 32 din Legea privind administralia publicd locala nr.436-
XVI din 28.12.2006, in scopul asigurarii posibilitafii desfdEurarii agitaliei electorale in cadrul
adundrilor, mitingurilor, intdlnirilor cu alegdtorii in termenii gi in condilii egale pentru
concurentii electorali in alegerile Parlamentului Republicii Moldova stabilite pentru data de 24
februarie 2019, viceprimarul municipiului Orhei DISPUNE:

l.Se stabilegte un minim de locuri speciale de afigaj electoral pe panourile instalate in
acest scop in fiecare cartier al municipiului pe adresele conform anexei la prezenta dispozilie.

2.Se stabile$te un minim de localuri pentru desfrqurarea int6lnirilor cu alegdtorii Ei anume
sala festivd a $colii de Muzicd din municipiul Orhei, din str.Chigindului nr.9, care va fi pusd la
dispozilia concurentilor electorali in conditii egale conform cererilor prezentate in acest sens, cu
urmdtoarele condilii speciale:

- solicitanlii vor coordona in prealabil desfrgurarea evenimentului cu organul de
conducere al instituliei publice;

- evenimentul va avea loc in afara programului de lucru al instituliei publice;
- activitatea de''munc6 a instituliei publice, in cadrul organiz6rii gi desfEquririi

evenimentului, nu va fi afectati;
- participarea la intdlnirile cu concuren{ii electorali gi/s'au candidalii in alegeri este

benevol6, fiind interzisd obligarea funcfionarilor sau altor categorii de persoane sa participe la
ele.

3. Se pune in sarcini administratorului iM Servicii Comunal Locative Orhei dl Veaceslav
ZAPOROJAN sd intreprindd ac{iunile respective gi s5 asigure instalarea panourilor pentru
afigajul electoral in aga mod ca sI fie asigurat un minim de locuri speciale.

4. Prezenta dispozilie va fi adus[ la cunogtinfa persoanelor vizate pentru executare, va fi
afiqati imediat in sediul din municipiul Orhei, plasatd pe panoul Primariei

va intra in vigoare la dataOrhei, pe site-ul oficial cunoqtinfd publicd qi

public6rii acesteia in locale.
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Anexd la disPozitia nr. 5 6t
din .zz.'/2"F9

. Locurile speciale pentru afiqajul electoral
pentru concuren(ii electorali in alegerile Parlamentului Republicii Moldova

stabilite pentru data de 24 februarte2019

Nr./o Zona oragului Adresa Forma

I
Microraionul

,.Nordic"
str. B.Glavan,nr.7 Panou publicitar

2.

Microraionul
,oCentru"

str. M.Emingscu, nr.6 Panou publicitar

a
J.

Microraionul
,,Bucuria"

Panou publicitar

4.

Microraionul
,,Lupoaica"

str. Stejarilor , nr.2A Panou publicitar

5.

Microraionul
,,Slobozia Doamnei"

str. 3l August , nr.95 Panou publicitar

6.

Microraionul
,,Nistreand"

str. Nistreand,,w.lT , . Panou publicitar
, --,,:r (ci^fepea,, Re I ax ")

,,','.:-,iEf 
;i" :i.ii. .r,.1.
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