REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPruLU CHISINAU
PRETURA SECTORULUI CIOCANA
04928934
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Cu privire la constituirea Grupului de lucru
Ei aprobarea Programului calendaristic de actiuni
al Preturii sectorului Ciocana pentru organizarea
Ei desfiqurarea alegerilor parlamentare anticipate

din 11 iulie 2021
intru executarea dispoziliilor Primarului General al municipiului Chigindu nr.2l5-d
din 05 mai 2021 ,,Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea
acfiunilor autoritdlilor administraJiei publice ale municipiului Chigindu privind
otganiz:"area gi desfdgurarea alegerilorparlamentare din 1l iulie 202l" gi nr.216-d din 05
mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea Programului calendaristic de acJiuni al autoritdfilor
administrafiei publice ale municipiului ChiEindu pentru organizarea qi desfdqurarea
alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021" qi, in conformitate cu Decretul
Pregedintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 202I, Hotdrirea Comisiei
Electorale Centrale nr.48l7 din 05 mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea programului
calendaLristic pentru realizarea acfiunilor de organizare Ei desfrgurare a alegerilor
parlamentare anticipate din data 11 iulie 202I", prevederile Codului electoral nr. 1381
din 2l noiembrie 1997, in temeiul art.59 din Legea nr. 436 din 28.12.2006,,privind
administratia public[ locald", art. 2l alin. (l) lit. y), art. 22 din Legea nr. 136 din
r7.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chiqindu", pct. 9, rr lit. z), 12 gi pct. 13 din
Regularnentul de organizare qi funclionare a preturilor de sector, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chiginau nr. 414 din 13.12.2019 gi Dispozifia Primarului General
nr.258ll-dc din 02.04.2021 ,,Cu privire la acordarea concediului anual pldtit doamnei
Sinilga $COLNIC", Vicepretorul sectorului Ciocana DISpUNE:
l. Se constituie Grupul de lucru pentru coordonarea ac{iunilor tehnico-organizatorice
pentru organizarca qi desfdgurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 202I,
confrrrm anexei nr.1.

2. Grup,uf de lucru desemnat la pct.I al prezentei dispozilii va asigura buna organizare si
desfZr;urare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, in limitele stabilite
de Codul electoral.
3. Se aprobd Programul calendaristic de acJiuni al Preturii sectorului Ciocana pentru
organizarea gi desfbgurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021,
conform anexei nr.2.
4. Se stabilesc urmdtoarele sarcini prioritare in perioada organizdrii gi desftqurdrii
alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 202I:
4.l.amenajarea locurilor pentru afigaj electoral si localurilor pentru desftgurarea
intdlnirilor cu alegdtorii;
4.2.asigurarea organelor electorale cu localuri gi echipamentul necesar pentru
organizarea gi desfdgurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
4.3. optimizarea secJiilor de votare;
4 .4 . acttalizar ea listelor electorale ;

5.
6.

4'5'asigurarea orya1lzdrii activitafi birourilor
electorcle aie secfiilor de votare, in
limitele stabilite de Codul electoral.
se stabileqte cd in caz de demisie a membrilor
Grupului, funcJiile lor le vor exercita
persoanele nou desemnate, frra a fi emisa
0 noud dispozi{ie.
Secretarul interimar al preturii, domnul v.uc.sluv
ou$, va asigura controlul
executdri i prevederil or pr ezentei di sp ozif i
i.
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Anexa nr.l
la dispozifia vice retorului sectorului
Ciocana

nr.

Grupului de lucru p^e-ntru .oo.oonulJflffilr
tehnico -organizatorice in vederea
organizdrii 9i desfigurdrii alegerilor parlamentare
anticipate din 11 iulie 2021
Presedinte:
Elena TRIBOI

vicepretorul sectorului Ciocana
Vicepresedinte:

Dorian ISTRATII

vicepretorul sectorului Ciocana
Secretar:

Veacesla OU$

secretar interimar al preturii

Membrii Grupului de lucru:
Veronica OPREA

specialist principal,

Liudmila ARTIOMOV

specialist principal, Seclia administrafie publicd
locald
gef, Sec{ia social-economicd

Galina MARTA

S

ecf

ia administralie publicd locald,

Daniela PLAMADEALA

contabil gef gef al Serviciului contabilitate

Valeriu PRIHODICO

gef Secfia locativ-comunald

Vasile GULEA

gef Inspectoratul de politie Ciocana

Leonid CORNESCU

comandant, Detagamentul salvatori gi pompieri
Ciocana

Sergiu

DoMBRovscHI

comandant adjunct, Detagamentul salvatori

;i pompieri ciocana

Valeriu ROTARU

gef , Direclie educafie, tineret gi sport sectorul
Ciocana

Dorina TIZU

director, iVSp Asociafia Medicald Teritoriald Ciocana

Nicolae PAVALACHI

get,

Sergiu BEREZAN

gef, Seclia relele termice Ciocana, S.A.
,,Termoelectrica,,

Gheorghe

ZAHAzuA

Oleg TICHI$AN
Sergiu

RADUCAN

Vasile DRAGUTAN

ivtsr Ciocana

inginer, S.A.,,Moldtelecom,,
gef de sector,

i.M. ,,Lumteh,'
gef, Serviciul de exploatare a refelelor apeduct
ciocana, S.A.

,,Apd-Canal Chiqiniu,,

$et S

a refelelor d,e

S.A. ,,

Dorin ONICA

gefde

Ion HACINA

gef de sector,

vICoL
Constantin TRIFAN

;ef de sector, i.M. ,,Asociafia de gospod[rire
pregedinte, Ap

Alexandru

Secretar interimar aI preturii

carralizare Ciocana,

,

i.M. ,,Regia Autosalubritate',
a spafiilo
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l.
)
J.

4.

J.

6.
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8.

9.

It0.

ll.

12.

Dtaolllrea $r amenaJarea locurilor
speciale pentru afigaj electoral.
D raoll[ea localun pentru desfdgurarea
intdlnirilor cu alesdtorii.

Pr

ezentar ea propunerilor

privind

optimizarea numdrului sec{iilor de
votare.
G ener alizarea gi prezentarea
propunerilor privind descrierea
hotarelor sectiilor de votare din secror
\relerauzarea propunenlor privind
desemnarea candidaturilor pentru
componenfa birourilor electorale ale
secliilor de votare.
D Laullrea rocalurrlor pentru
amplasarea secliilor de votare gi
asigurarea stdrii cores punzhtoarc a
acestora.
Asigurarea echipamentului necesar ale
secliilor de votare (birouri, mese, ume
scaune, safeuri, telefoane, inscripf ii,
drapele de stat g.a.).
Acordarea de sprijin metodologic in
or ganizarca activitdf i birourilor
electorale ale sec(iilor de votare, in
limitele stabilite de legislatia in
vigoare.
v errncarea stanr localurilor pentru
dislocarea birourilor electorale,
localurilor pentru votare gi a
teritoriilor adiacente.
Asi gurarea actualizdtli li stelor
electorale in conlucrare cu Comisia
Electorald Central6.

. :_.

p6tnd"la8

mai202l

.

art.52 (9)

preturii,
Sec{ia APL
pAnd la 8

mai202t

pdndla25 mai
2021

pdnl la25 mai
202r
pdnd la 04 iunie
2021

pdnd la 25 mai
2021

pe parcursul

perioadei electorale

pe parcursul
perioadei electorale

pe parcursul
perioadei electorale

pdndla i1iunie
202r

Recepfionarea listelor electorale dE
bazd., in 3 exemplare de la Comisia
Electorald Centrald.

pAnd

Transmiterea de cdtre preturf, a
listelor debazd" (2 exemplare) la
birourile electorale ale secfiilor de

pdnd la 21 iunie

votare.

secretarul

.t.

la 19 iunie
2021, inclusiv

2021, inclusiv

secretarul

art. s2 (e)

preturii,
Sec{ia APL
secretarul

art. 30

preturii,
Secfia APL
secretarul

art.30

preturii,
Sec{ia APL
secretarul

art. 30

preturii,
Seclia APL
secretarul

art.30

preturii,
Seclia APL
secretarul

preturii,
Seclia APL
secretarul

art. 38 (6),
s7 (4)

art.30: 34l.38

preturii,
Seclia APL

secretarul

art.30; 34;38

preturii,
Secfia APL
secretarul

art.44

preturii,
Veronica
Onrea
secretarul

art. 44 (e)

preturii

secretarul

preturii

art.44 (9)

,nl"
,

Asigurarea accesului alegatorilor la
listele electorale in localurile secfiilor
de votare.

13.

14.

pAnd la 21 iunie

Verifi carea corectitudi"iiintocmirli
listelor electorale qi actualizarea

16.

la 10 iulie
2021, inclusiv

Birourile
electorale ale
secJiilor de
votare
secretarul

Dtaollrrea numarulur necesar de
registratori, responsabili de listele
electorale din cadrul preturii, care
necesitd instruire.

perioadei electorale

Selectarea gi

dela28lnie2021

preturii care
inziua desft
parlamentare anticipate din 1l iulie
2021
--_17. organizarea gi desfdgu-area
seminarelor in
ieurdrii
organizdrii gi d
g-erilor,
cu participar ea r ept ezentaJilor
preturilor de sector.
18.
-f .n rrurlriLfea la $eomlele cle lucru
convocate de Comisia Electorald
Centrald, Centru de Instruire Continud
in Domeniul Electoral in problemele
ce fin de organizarea alegerilor
parlamentare anticipate din 11 iulie
2021
19.
Asigurarea pazei localuriloi iniare se
vor depozita buletinele de vot
(documentele electorale).

art. 45 (1)

electorale ale
sec{iilor de
votare

pdnd

acestora.
15.

Birourile

2021

pe parcursul

preturii,
Secfia APL

art.45 (2)

Conform
solicitdrii
CEC

secretarul

preturii,
Veronica
OPREA
contorm
programului CEC

secretarul

preturii,
Seclia

pe parcursul

perioadei electorale

Y-t3 rutte202l

APL

secretarul

preturii,
Secfia APL

Elena TRIBOI
Vasile

Conform
Programului
calendaristic
CEC
Conform
solicitdrii
CEC

art.54

GULEA,
secretarul

20.

Asigurarea pazei documentelor
electorale ale birourilor electorale ale
secJiilor de votare.

9-13 ruhe 2027

preturii
Elena TRIBOI
Vasile
GULEA,

art.54

secretarul
?,1.

2iz.

23,

Asigurarea legdturii telefonice pentru
activitatea birourilor electorale ale
secliilor de votare.
Asigurarea mdsurilor antiincendiare
in localurile pentru desftgurarea
alegerilor parlamentare anticipate din
1l iulie 2021
Asigurarea asistenlei medicale (la
necesitate) in localurile pentru
desfdgurarea alegerilor parlamentare

anticipate din

1

preturii
pe parcursul

secretarul

perioadei electorale

preturii,
Gheorghe
Zaharia

pe parcursul

secretarul

perioadei electorale

preturii,
Leonid
Cornescu

ll

iulie 2021

I iulie 2021

f'

Secretar interimar al preturii

secretarul

preturii,
Dorina Tizu

Veaceslav OUg

i\

art. 38

art.38

art. 38

