
 

REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

         Oraşul Ocniţa                              Город  Окница 

           PRIMĂRIA                     ПРИМЭРИЯ 

 

 

 

DISPOZIŢIE  

 

07.05.2021                                                                                                            nr.28 

 
 

      Cu privire  la  stabilirea locurilor  pentru  afişaj electoral  și a   

      localurilor pentru întruniri cu alegătorii  în  timpul  campaniei 

      electorale pentru alegerile  parlamentare anticipate din 11.07.2021  

     

   În scopul asigurării condițiilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor  parlamentare 

anticipate din Republica Moldova stabilite la data 11 iulie 2021   conform art. 2 din decretul  

Președintelui RM , nr. 77 din  27.04.2021,   în temeiul  art. 52 alin.(9)  din Codul Electoral , nr.1381 

din 21.11.1997, cu modificările ulterioare și  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind administraţia 

publică locală, nr. 436 din 28.12.2006,    

 

DISPUN : 

 

  1.Se stabileşte pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa  Panoul de afişare de pe str. 50  

ani ai Biruinţei / S.A. „ Fiting /  -  loc special de afişaj în perioada  campaniei electorale pentru 

alegerile  parlamentare anticipate din Republica Moldova  ce se vor desfășura pe data de  11.07.2021. 

  2. Se stabileşte , Casa de Cultură orăşenească Ocniţa,  ca local  pentru desfăşurarea întrunirilor   

cu alegătorii în perioada  campaniei electorale pentru alegerile  parlamentare anticipate  din 

11.07.2021. 

  3. Se permite , pe parcursul campaniei electorale ,  instalarea  corturilor , cortelelor  şi   

desfăşurarea  activităţii  electorale  pe piaţa Tineretului   și/sau alte locuri autorizate de primărie la 

cererea concurenților electorali. 

   4.  Primăria oraşului Ocniţa n-are  obiecţii asupra  utilizării, în perioada organizării şi desfăşurării 

campaniei  electorale    următoarelor  panouri informaţionale din teritoriu   :  

- panoul de afişare de pe str. M. Viteazul   /  Biroul de asociat de avocaţi , raionul Ocniţa/ 

- panoul de afişare de pe str.50 ani ai Biruinţei  / liceul teoretic Gh. Biruitorul / 

- panoul de afişare de pe  str.50 ani ai Biruinţei / Î.S. Cadastru”, filial Ocniţa / 

- panoul de afişare de pe str. Burebista ,55 / casa cu m.m.etaje  / 

- panoul de afişare din microraionul   „ Iubileinîi” /  magazinul „ 777” / 

- panoul de afişare din microraionului Combinatului de producere / casele cu m.m. etaje de pe  

      str. Alexandru  cel  Bun / 

- panoul de afişare de  pe str. Libertăţii / în raza clădirii administrative a secţiei de  control  

      tehnic al  CF ferate Ocniţa/ 

- panoul de afişare de pe str. Pluguşor, 1 / magazinul „ Ţigăncuşa” / 

- panoul de afişare de pe str.1 Mai, 29 / magazin / 

  5. Prezenta dispoziție intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a 

primăriei or. Ocnița ( https://primariaocnita.md/)  și facebook . 

  6. Controlul executării prezentei dispoziții mi -l asum .  

  

 

 

Primarul oraşului Ocniţa                                                                                         Victor Artamaniuc 
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