
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPruLUI CHI$INAU

PRETURA SECTORULUI CIOCANA
04928934

nr. Ai -f tJtl
DISPOZITIE

Cu privire la constituirea Grupului de lucru
qi aprobarea Programului calendaristic de acfiuni
al Preturii sectorului Ciocana pentru organwarea
qi desfiqurarea alegerilor pentru funcfia de Preqedinte
al Republicii Moldova din 01 noiembrie 2020

intru executarea dispoziJiilor Primarului general al municipiului Chiginbu nr. 442-d din 25

august 2020 ,,Cu privire la aprobarea Programului calendaristic de acliuni al autoritdlilor
administrafiei publice ale municipiului Chiqindu pentru organizarea qi desfbqurarea alegerilor
pentru functia de Pregedinte al Republicii Moldova din 01 noiembrie 2020" qi nr. 443-d din 25

august 2020 ,,Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea acliunilor

autoritatilor administraliei publice ale municipiului Chiqindu privind organizarea qi desfbgurarea

alegerilor pentru functia de Pregedinte al Republicii Moldova din 01 noiembrie 2020", in
conformitate cu Hotdrirea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din2I.05.2020,, Cu privire
la data alegerilor Preqedintelui Republicii Moldova", prevederile Codului electoral nr. 1381 din
21.11.1997, in temeiul art.59 din Legea nr. 436 din28.12.2006 ,,Privind administratia publicd

locald", art.2I alin. (1) lit. y), art.22 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul

municipiului Chigindu", pct. 11 lit. z) Ei pct. 13 din Regulamentul de organizare qi functionare a

preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 414 din 13.12.2019,

pretorul sectorului Ciocana DISPUNE:

1. Se constituie Grupul de lucru pentru coordonarea actiunilor tehnico-organizatotice pentru

organizarea gi desfbqurarea alegerilor pentru functia de Preqedinte al Republicii Moldova din
01 noiembrie2020, conform anexei nr.l.

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

desftqurare a alegerilor pentru funcfia de Preqedinte al Republicii Moldova din 01 noiembrie

2020,in limitele stabilite de Codul electoral.

3. Se aprobd Programul calendaristic de actiuni al Preturii sectorului Ciocana pentru organizarea

gi desfbgurarea alegerilor pentru functia de Preqedinte al Republicii Moldova din 01 noiembrie

2020, conform anexei nr. 2.

4. Se stabilesc urmdtoarele sarcini prioritare in perioada organizdrii qi desfbqurdrii alegerilor

pentru funclia de Pregedinte al Republicii Moldova din 01 noiembrie2020:
4.I. amenajarea locurilor pentru afiqaj electoral qi localurilor pentru desfbgurarea intdlnirilor

cu alegdtorii;
4.2. asigurarea organelor electorale cu localuri Ei echipamentul necesar pentru organizarea 9i

desftqurarea alegerilor pentru functia de Preqedinte al Republicii Moldova;

4.3. optimizarea secliilor de votare;
4 .4. actualizar ea listelor electorale ;

4.5. asigurarea organizdrii activitAfi birourilor electorale ale secliilor de votare, in limitele

stabilite de Codul electoral.
5. Se stabilegte cd in caz de demisie a membrilor Grupului, functiile lor le vor exercita

persoanele nou desemnate, ftrd a fi emisd o noud dispozifie.

6. Secretarul interimar al preturii, domnul Alexandru Olarescu, va asigura controlul executdrii

prevederilo r prezentei dispozilii.

Pretor Aqffirn'gagcolNlc



Anexa nr.l
la dispozifia, pretorului sectorului Ciocana
nr.oJ,-f /F/ din@? v[ps@,ozo

Componenfa
Grupului de lucru pentru coordonarea ac{iunilor tehnico-organizatorice in vederea

orgutri"Irii qi desf[qurlrii alegerilor pentru funclia de Preqedinte al Republicii Moldova
din 01 noiembrie 2020

Sinilga $COLNIC

Elena TRIBOI

Dorian ISTRATII

Alexandru OLARESCU

Veaceslav OU$

Galina MARTA

Lilia CUCO$

Valeriu PRIHODICO

Veronica OPREA

Vasile GULEA

Leonid CORNESCU

Sergiu DOMBROVSCHI

Valeriu ROTARU

Dorina TIZU

Nicolae PAVALACHI

Sergiu BEREZAN

Gheorghe ZAHARIA

Oleg TICHI$AN

Sergiu RAouCaN

Vasile DRAGUTAN

oleg NUIBERSCHI

Ion HACINA

Alexandru VICOL

Constantin TRIFAN

Presedinte:

pretor

Vicepresedinti:

vicepretorul sectorului Ciocana

vicepretorul sectorului Ciocana

Secretar:

secretar interimar al preturii

Membrii Grunului de lucru:

qef interimar, Secfia administralie publicd locald

gef, Sectia social-economicd

contabil qef, ;ef al Serviciului contabilitate

qef, Seclia locativ-comunald

specialist principal, Seclia administralie publicd localE

qef, Inspectoratul de Polilie Ciocana

comandant, Detaqamentul salvatori qi pompieri Ciocana

comandant adjunct, Detaqamentul salvatori qi pompieri Ciocana

qef , Direclie educafie, tineret qi sport sectorul Ciocana

director, itrrtsp Asociatia Medicald Teritoriald Ciocana

qeg iN4sr Ciocana

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

inginer, S.A.,,Moldtelecom"

gef de sector, i.M. ,,Lumteh"

qef Serviciul de exploatare a refelelor apeduct Ciocana, S.A.

,,Ap6-Canal Chiqindu"
gef, Serviciul de exploatare a refelelor de canalizare Ciocana,

S.A.,,Ap6-Canal Chigindu"
gef de sector,I.M. ,,ExdruPo"

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

qef de sectot, i.M. ,,Asociafia de gospoddrire a spaliilor verz7"

preqedinte, APLP 541218

Secretar interimar al preturii Alexandru OLARESCU



Anexa nr.2
la dispozifia pretorului sectorului Cioc4na

"r. it!:.t lgtt dino{ sp,Aft n6zip.toora

Programul calendaristic
de ac(iuni al Preturii sectorului Ciocana pentru organizarea gi desflgurlrii alegerilor

pentru func{ia de Preqedinte aI Republicii Moldova din 01 noiembrie 2020

Kel

;ff
ryj

l. Stabilirea gi amenaj area locurilor
speciale pentru afiqaj electoral.

3 septembrie 2020 secretarul
preturii,
Sectia APL

art.59

) Stabilirea localuri pentru desfrgurarea
intdlnirilor cu alegStorii.

3 septembrie 2020 secretarul
preturii,
Sectia APL

art.59

J. P rezentarea propunerilor privind
optimizarea numdrului sectiilor de
votare.

pind la 15

septembrie 2020
secretarul
preturii,
Sectia APL

art. 30

4. G ener alizarea gi preze ntarca
propunerilor privind descrierea
hotarelor sectiilor de votare din sector.

pind la 15

septembrie 2020
secretarul
preturii,
Sectia APL

art. 30

5. Generalizarea propunerilor privind
desemnarea candidaturilor pentru
componen{a birourilor electorale ale
sectiilor de votare.

pind la 15

septembrie 2020
secretarul
preturii,
Sectia APL

art. 30

6. Stabilirea localurilor pentru
amplasarea secliilor de votare qi

asigurarea stdrii core s punzdto are a

acestora.

pin6la26
septembrie 2020

secretarul
preturii,
Secfia APL

art. 30

n Asigurarea echipamentului necesar ale
secJiilor de votare (birouri, mese, urne
scaune, safeuri, telefoane, inscripfii,
drapele de stat s.a.).

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Secfia APL

art.30;34

8. Acordarea de sprijin metodologic in
or ganizarea activitdtii birourilor
electorale ale secJiilor de votare, in
limitele stabilite de legislafia in
vigoare.

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Seclia APL

art.30: 34: 38

9. Verifi carea stirii localurilor pentru
dislocarea birourilor electorale,
localurilor pentru votare gi a
teritoriilor adiacente.

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Seclia APL

art.30: 34: 38

10. As i gurare a actualizdrii li ste I or
electorale in conlucrare cu Comisia
ElectoralS Centrald.

pin6 la 01

octombrie 2020
secretarul
preturii,
Veronica
Oorea

art.44

11. Receplionarea listelor electorale de
bazd, in 3 exemplare de la Comisia
Electorald Centrald.

pind la 10

octombrie 2020,
inclusiv

secretarul
preturii

art.44; ll5

12. Transmiterea de cdtre preturd a

listelor debaz6, (2 exemplare) la
birourile electorale ale sectiilor de
votare.

pind,12 octombrie
2020, inclusiv

secretarul
preturii

art.44



13. Asigurarea accesului alegdtorilor la
listele electorale in localurile sectiilor
de votare.

dela12 octombrie
2020

Birourile
electorale ale
secliilor de

votare

art.45

14. Verifi carea corectitudinii intocmirii
listelor electorale gi actualizarea
acestora.

pin6 la 31

octombrie 2020,
inclusiv

Birourile
electorale ale
secliilor de

votarg

arl.45

15. Stabilirea numdrului necesar de

registratori, responsabili de listele
electorale din cadrul preturii, care

necesitd instruire.

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Secfia APL

Conform
solicitdrii

CEC

16. Selectarea gi instruirea funcJionarilor
preturii care vor recepliona informalia
in ziua desfrqurdrii alegerilor pentru

func{ia de Pregedinte al Republicii
Moldova din 01 noiembrie 2020

de la 19 octombrie
2020

secretarul
preturii,
Veronica
OPREA

17. O r ganizar ea g i de sf bqurarea
seminarelor in problemele asigurdrii
organizdrii gi desfbqurdrii alegerilor,

cu participar ea repr ezentalilor
preturilor de sector.

conform
programului CEC

secretarul
preturii,
Secfia APL

Conform
Programului
calendaristic

CEC

18. Participarea la gedintele de lucru
convocate de Comisia Electorald
Centrald, Centru de Instruire Continud
in Domeniul Electoral in problemele

ce tin de organizarca alegerilor pentru

funclia de Preqedinte al Republicii
Moldova din 01 noiembrie 2020

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Secfia APL

Conform
solicitdrii

CEC

L9. Asigurarea pazeilocalurilor in care se

vor depozita buletinele de vot
(documentele electorale).

de la 30 octombrie

- 2 noiembrie
2020;
15-16 noiembrie
2020;
(in cazul Turului II)

Sinilga $colnic
Victor
$argarovschi,
secretarul
preturii

art.54

20. Asigurarea pazei documentelor
electorale ale birourilor electorale ale

secjiilor de votare.

de la 30 octombrie

- 2 noiembrie
2020;
15-17 noiembrie
2020;
(incazulTurului II)

Sinilga $colnic
Victor
$argarovschi,
secretarul
preturii

art.54

21. Asigurarea legdturii telefonice pentru

activitatea birourilor electorale ale

secliilor de votare.

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Gheorghe
Zahaia

art. 38

)) Asigurarea mdsurilor antiincendiare
in localurile pentru desfbgurarea

alegerilor pentru functia de Preqedinte

al Republicii Moldova din 01

noiembrie 2020

pe parcursul
perioadei electorale

secretarul
preturii,
Leonid
Cornescu

art. 38

23. Asigurarea asistentei medicale (la

necesitate) in localurile pentru
desftgurarea alegerilor pentru funclia
de Preqedinte al Republicii Moldova
din 01 noiembrie 2020

01 noiembrie202D
15 noiembrie2020
(in cazul Turului II)

secretarul
preturii,
Dorina Tizu

art. 38

Secretar interimar al preturii Alexandru OLARESCU


