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DISPOZIŢIE

Nr. 41 -d din 21 august 2020

Cu privire la stabilirea locurilor 
speciale de afişaj electoral şi 
localurile pentru întruniri cu alegătorii

în temeiul Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21 mai 2020 
„Cu privire la stabilirea datei pentru alegerilor Preşedintele Republicii Moldova” art. 
52 art. (6), (7), (9) din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997, în baza 
art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1), alin. (21), din Legea Republicii Moldova nr. 
436/2006 privind administraţia publică locală, Primarul satului Ghidighici 
DISPUNE:

1. Se stabilesc locuri speciale de afişaj electoral pe teritoriul satului 
Ghidighici, conform anexei nr. 1.

2. Se stabileşte lista localurilor pentru desfăşurarea întâlnirilor cu alegătorii, 
conform anexei nr. 2.

3. Sectorul local de poliţie va asigura ordinea publică şi paza locurilor 
speciale de afişaj electoral.

4. Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
instituţiei şi plasare pe pagina oficială web.

Controlul asupra executării prezentei Dispoziţii se pune în seama secretarului 
interimar al Consiliului local.
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Lista locurilor speciale de afişaj electoral
în cadrul acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Preşedintelui Republici Moldova

din 1 noiembrie 2020

Nr.
d/o

Locul amplasării Adresa

1 . Staţia de transport public, în preajma 
sediului Primăriei

str. A. Mateevici nr. 2

2. Staţia de transport public str. Ştefan cel Mare, intersecţie cu 
str. Victoriei

3. Staţia de transport public, în preajma 
magazinului „Ghidconsum”

str. A. Mateevici, intersecţie cu
str. B.P. Hasdeu

? ... ._.

4. Statia de transport public, microbuzul 
nr. 106

str. Victoriei, intersecţie cu str. 
Sărături
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Lista localurilor pentru desfăşurarea întâlnirilor
candidaţilor sau persoanelor de încredere cu alegătorii 

în cadrul acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Preşedintelui 
Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

N r.
d/o

L o ca lu l A d r e sa

1. In preajma localului„La Hanul lui 
Gheorghe”

Str. Victoriei

2. In curtea blocurilor de locuit Str. A. Mateevici
3. Casa de cultură (hol) Str. Ştefan cel Mare nr. 38
4 . Alte adrese în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 26/2008 privind întrunirile

Secretar interimar al Consiliului local


