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REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARUL GENERAL AL MLINICIPIULUI CHI$INAU

PRETURA SECTORULUI CIOCANA

ff.8J:/8h!
DISPOZITIE

din J4 e,r':t .t/ 40 lg

Cu privire la constituirea Grupului de lucru
qi aprobarea Programului calendaristic de ac{iuni
al Preturii sectorului Ciocana pentru organizarea
qi desfiqurarea alegerilor locale generale din
20 octombrie 2019

intru executarea dispoziliilor Primarului general interimar al municipiului Chiqindu nr'

547-d din 5 august 2019 ,,Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea

actiunilor autoritatilor administraliei publice ale municipiului Chiqindu privind organizarea qi

desftqurarea alegerilor locale generale qi a alegerilor parlamentare noi din20 octombrie 2019" qi

nr.546-d din 5 august 2019,,Cu privire la aprobarea Programului calendaristic de acliuni al

autoritdlilor administraliei publice ale municipiului ChiEindu pentru organizarea Ei desfbqurarea

alegerilor locale generale din 20.10.2019", in scopul coordondrii actiunilor Preturii sectorului

Ciocana in perioada organrzdrri qi desfdqurdrii alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019,

in conformitate cu prevederile Codului electoral nr,1381 din2LlI.l997, in temeiul art.59 din

Legeanr.436 din28.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald", art.2l al.(l) lit. y), art.22 drn

Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu", pct.I2 din Regulamentul

de organizare qi funclionare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal

Chiqindu m.22165 din 05.05.2005, pretorul sectorului Ciocana DISPUNE:

1. Se constituie Grupul de lucru pentru coordonarea acliunilor tehnico-organizatorrce in vederea

organizdrii qi desfbgurdrii alegerilor locale generale din20.I0,2019, conform anexei nr.1.

2. Grupul de lucru desemnat la pct.l al prezentei dispozilii va asigura buna organizare qi

desfbqurare a alegerilor locale generale din20.1,0.2019, in limitele stabilite de Codul electoral.

3. Se aprobS Programul calendaristic de acfiuni al Preturii sectorului Ciocana in vederea

organizdrii qi desfrqurdrii alegerilor locale generale din 20.I0.2019, conform anexei nr. 2.

4. St stabilesc urmitoarele sarcini prioritare in perioada organtzdrii qi desfrqurdrii alegerilor

locale generale din 20 octombrie 2019:

- stabilirea locurilor pentru afiEaj electoral qi localurilor pentru desfbqurarea intdlnirilor cu

alegdtorii;

- asigurarea organelor electorale cu localuri qi echipamentul necesar pentru organizarea,

desfbqurarea qi totalizar ea r ezultatelor ale geril or 1o cale general e ;

- optimizarea secliilor de votare;

- actualizarea listelor electorale;

- asigurar ea organizdrii activitdlii birourilor electorale ale secliilor de votare, in limitele

stabilite de Codul electoral.
5. Seclia administralie public6 1ocal6, doamna Diana GUZLIN, va aduce la cunoqtinlE

membrilor Grupului de lucru prevederile prezentei dispoziJii contra semndturd.

6. Secretarul interimar al preturii, domnul Alexandru OLARESCU' va asigura controlul

executdrii prevederilor prezentei dispozilii.

Pretor 

eq
Sinilga $COLNIC



Anexa nr.l
la dispozi(ia pretorului sectorului Ciocana

nr. f)'1, y'o 'fu1-ain -rF a'ufltts / lo lJ

ComPonenfa
Grupului de lucru pentru coordonarea ac(iunilor tehnico-organizatorice in vederea

organizirii qi desflquririi alegerilor locale generale din 20 octombrie 20L9

-

Sinilga $COLNIC

Ilie JURCAN

Dorian ISTRATII

Alexandru OLARESCU

Galina MARTA

Valeriu PRIHODICO

Veaceslav OU$

Lilia CUCO$

Diana GUZLIN

Victor $ARGAROVSCHI

Leonid CORNESCU

Valeriu ROTARU

Dorina TIZU

Aurel SOBIETCHI

Sergiu BEREZAN

Gheorghe ZAHAzuA

Valentin CERNOTINSCHI

Sergiu RADUCAN

Vasile DRAGUTAN

Sergiu BURLEA

Ion HACINA

Alexandru VICOL

Constantin TzuFAN

Presedinte:

pretor

Vicepresedinti:

' vicepretor al sectorului Ciocana

vicepretor interimar al sectorului Ciocana

Secretar:

secretar interimar al Preturii

Membrii Grupului de lucru:

gef, Seclia social-economicd

gef, Seclia locativ-comunald

qef interimar, Secfia administralie publicd locaid

contabil Eef, Serviciul contabilitate

specialist principal, Seclia administralie publicd locald

qef interimar, Inspectoratul de Polilie Ciocana

gef, Detaqamentul salvatori qi pompieri nr.1

Eef , Direclie educalie, tineret Ei sport sectorul Ciocana

director, iVtSp Asocialia Medicald Teritoriali Ciocana

director, itusr Ciocana

qef, Seclia relele termice Ciocana, S.A. ,,Termoelectrica"

Inginer in exploatare, S.A. ,,Moldtelecom"

qef de sector,I.M. ,,Lumteh"

qef, Serviciul de exploatare a relelelor

,,Apd-Canal Chigin[u"
gef, Serviciul de exploatare a relelelor
S.A.,,Ap6-Canal Chigindu"
qef de sector, I.M. ,,ExdruPo"

gef de sector, i.M. ,,Regia Autosalubritate"

Eef interimar de sector, i.M. ,,Asocialia de gospoddrire a spaliilor
vetzi'o
pregedinte, APLP 541218

apeduct Ciocana, S.A.

de canalizare Ciocana,

Secretar interimar al Preturii Alexandru OLARESCU



Anexa nr.2
la dispozitia pretorului sectorului Ciocana

nr. nJ - /ovJ:fa/6/, t-4o/ 9

de ac(iuni al
Programul calendaristic

preturii sectorului Ciocana in vederea organizirii qi desfiquririi alegerilor

locale generale din 20 octombrie 2019

-

:; ;:,..., :l

Ac{iuni

1. Stabilirea qi amenajarea lbcurilor
speciale pentru afiqaj electoral.

in termen de 3

zile de la data
inceperii
perioadei
electorale

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Seclia APL

wL47 (7)

) Stabilirea localuri penfiu desfdqurarea

intdlnirilor cu alegdtorii.

in termen de 3
zile dela data

inceperii
perioadei
electorale

Sinilga
$colnic,
Alexandru
Olarescu
Seclia APL

art.47 (7)

3. P r ezentarca proPuneril or Privind
optimizarea numdrului secliilor de

votare.
(cu cel pu{in 35 de zile inainte de ziua

alegerilor)

10 septembrie Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Seclia APL

29 (2)

4. Generelizarea gi Prezentarea
propunerilor privind descrierea

hotarelor secliilor de votare din sector.

(cu cel pu{in 35 de zile inainte de ziua

aleserilor)

Pini la
06.09.2019

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art.29 (2)

f,. Generelizarea propunerilor privind
desemnarea candidaturilor Pentru
componenla birourilor electorale ale

secliilor de votare.
(cu 25 de zile inainte de ziua
alegerilor)

Pind la 09

septembrie 2019
Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Seclia APL

art.29 (10),
art.29 (11)

6. Stabilirea localurilor pentru amplasarea

secliilor de votare gi asigurarea stdrii

corespunz[toare a acestora.

Pin6la 06
septembrie 2019

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art. 35 (6)

1 Asigurarea echipamentului necesar

pentru activitatea birourilor electorale

ale secliilor de votare (birouri, mese,

scaune, safeuri, telefoane, inscripfii).

PindIa25
septembrie 2019

Sinilga
$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art. 35 (6),
s2 (4)afi.

8. Asigurarea echipamentului necesar

pentru desfbqurarea alegerilor in
localurile pentru votare (urne (inclusiv

mobile), telefoane, cabine pentru vot
secret).

Pindla25
septembrie 2019

Siniiga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art.35 (6),
art.52 (4)



9. ecorOarea ae spriiin metodologic in
or ganizar ea activitaf ii b irouri lor

electorale ale secliilor de votare, in
limitele stabilite de legislafia in vigoare'

Pe parcursul
perioadei
electorale

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art.31,
art.34

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Seclia APL

art. 35 (6)
10. Verificarea stdrii localurilor pentru

dislocarea birourilor electorale,

localurilor pentru votare qi a teritoriilor

adiacente.

Pe parcursul
perioadei
electorale

Pind la 20

septembrie 2019

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

art. 39 (9)

11.

12.

Asigurarea actualizdrii listelor electorale

in conlucrare cu Comisia Electorald

Centrald.

n.c"pliottarea listelor electorale de

bazd, in 3 exemPlare de la Comisia

Electorall Centrald.
(cu cel pu{in 22 zile inainte de ziua

aleserilor)

Pindla2T
septembrie 2019

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

27 septembrie
20r9

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Sectia APL

afi.39 (9)
13. transmiterea de cdtre preturd a listelor

debazd(2 exemPlare) la birourile
electorale ale secliilor de votare'

(cu cel pulin 22 zile inainte de ziua

alegerilor locale noi)
Birourile
electorale ale

sec{iilor de

votare

art. 40 (l)
t4. Asigutatea accesului alegitorilor la-

listele electorale in localurile secliilor

de votare.
(cu cel pu{in 20 zile inainte de ziua

aleeerilor)

30 septembrie
2019

P?nd la 19 I Birourile
octombrie 2019, I electorale ale

inclusiv I secfiilor de

I votare

art.30 lit.b),
art.39 (10),

art.40

15. Verificarea corectitudinii intocmtnt
listelor electorale 9i actualizarea

acestora.
(cel tffrziu in ziua Precedentd a

^ | ^^^*il^r\
De la 10 | Alexandru

octombrie 2019 | Olarescu
I Diatta Guzun

L6. Selectarea qi instruirea firncftonarttor
preturii care vor recepliona informalia 

.

in ziua desftqurdrii scrutinului electoral'

Conform
Programului CEC

Alexandru
Olarescu
Seclia APL

Conform
Programului
caiendaristic

CEC

t7. Organizarea qi desftqurarea semlnarelor

in problemele asigurdrii organizdrii Ei

deiftqurdrii alegerilor locale generale

din 20 octombrie 2019, cu participarea
,-^-^-^-^^+^+.il^* --afrrril^r de cecfotg l-rr r4l v

Pe parcursul
perioadei
electorale

Sinilga

$colnic,
Alexandru
Olarescu
Diana Guzun

Conform
solicitdrii

CEC

18. Participarea la gedinfele de lucru

convocate de Comisia Electorald

Centraid, Centru de Instruire Continud

in Domeniul Electoral in problemele ce

lin de organizweaalegerilor locale
^^'^^-^l^ ,{:- ')n ^^+^mhlie )O19
H,9

Pe parcursul
perioadei
electorale

Sinilga
$colnic,
Alexandru
Olarescu,
Seclia APL

arI.64
19. Asi gurare a mediatizdrii acliuntlor de

organizare qi desfbqurare a alegerilor

locale generale in sectorul Ciocana'



FF

lsigurarea pazei localurilor in care se

vor depozita buletinele de vot
(documentele electorale).

De la 18.10. 2019
pdnd la

22.10.2019

Victor
$argarovschi,
Sinilga $colnic

art.49 (4)

De la 18.10. 2019
pdn6la

22.10.2019

Victor
$argarovschi,
Sinilga $colnic

art. 58 (6)
2L. Asigwarea Pazei documentelor

eleciorale ale birourilor electorale ale

secliilor de votare'

Pe parcursul
perioadei
electorale

Gheorghe
Zahuia22. Asigurarea legdturii teletbnice pentru

activitatea birourilor electorale ale

sectiilor de votare.
Pe parcursul

perioadei
electorale

Leonid
Cornescu

23. Asigurarea mdsurilor antiincendrare in

localurile pentru desfbqurarea alegerilor
r^^^l^ ^o-orqlc rtin ?O nctomhrie 2019.

20 octombrie
2019

DorinaTizu
24. Asigurarea asistenlei medicale (Ia

necesitate) in localurile Pentru
desftqurarea alegerilor locale generale

din 20 octombrie 2019

()

Secretar interimar al Preturii Alexandru OLARESCU
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