
REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALMAZA
MD-4238,s.Ta1maza,str.27August,te|.fax(242)4|-2-38,,@

DECIZIA nr.5/5
din25 septembrie 2020

cu prii*" la stabilirea locurilor speciale de aJigaj electorar gi
localurilor pentru desfd.gurarea tntftlnirilor ii alegdnrii tn
cadrul alegerilor pentru funclia de pregedinte ar Rqubticii
Moldova din 0I noiembrie 2020

- ln scopul bunei organizdi gi desfdgurdri a alegerilor pentru firnclia de preqedinte al
Republicii Moldova din 0l noiembrie 2020;

In conformitate cu art.52 (9) al Codului Electoral nr. 1381-XIII din 2lll.l997 cu toate
modificirile;

Inbaza art. 14 (3),20 (1), (3), (5) din Legea privind administralia publici locali nr. 436-
.XVI din ?8.12.2006. Consiliul Local D E C I D E:

1. Se stabilesc urmitoarele locuri speciale pentru afigaj electoral, pe teritoriul satului Talmaza:
a) panoul publicitar din preajma intersecliei strizii I Mai cu27 august ,,La cruce"
b) panoul publicitar din partea de,,sus" a satului in preajma casei de locuit a cet.Tulbea
Constantin.
c)panoul publicitar din preajma morii din ,,Viri1i" str.l Mai.
d)panoul publicitar din preajma primdriei
2. Se recomandi agentilor economici din localitate sd ofere spalii pentru afigaj electoral, localuri
pentru desflgurarea intrunirilor concurentilor electorali cu alegitorii, in condifii egale pentru
toate formatiunile politice, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
3. Se interzice afigajul electoral in instituliile de invitimint, blocurile locative, pe arbori, garduri,
piloni qi alte locuri neprevizute in prezenta dispozifie.
4. Se stabilesc urmitoarele localuri pentru desfbgurarea intrunirilor cu alegitorii pe teritoriul
satului Talmaza:
a) sala casei de culturd
b) sala de qedinfe a prim[riei Talmaza
5. Controlul executlrii prezentei decizli se pune in sarcina primarului satului Talmaza, d-lui
Eugeniu Prutean.

6. Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial C6uqeni al Cancelariei de Stat prin includerea in RSAL;
- Comisiei Electorale Centrale
- Consiliului electoral de circumscripfle $tefan Vodl
- publicului prin afiqarea pe panoul informativ, plasarea pe pagina web qi a re{elelor de
socializare a primdriei.
Pregedintele gedinfei:

Anatolie SIRGHI

@4 Contrasemneazd:
Secretarul consiliului local
Natalia JURAVSCilW;

foo,,rnr*o${


