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DECIZIE
s.Chetriș

din 4 septembrie 2020

Nr. 4 / 6

Cu privire la stabilirea locurilor de afișaj electoral .
în temeiul art. 52 alin.(9) din Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 - XIII
din 21 noiembrie 1997, art. 14 alin ( 3 ) din Legea privind administrația publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 , Legea privind actele normative nr. 100 din 22
decembrie 2017 și avizul comisiei consultative de specialitate , consiliul comunal
DECIDE :

1.

Se stabilește locul de afîsaj electoral pentru desfășurarea alegerilor noi locale și
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie
2020 - panourile publicitare ale primăriei comunei Chetriș .

2.

Se interzice amplasarea afișelor electorale în alte locuri decît cele stabilite în
punctul I al prezentei decizii.

3.

La fel, se interzice amplasarea afișelor electorale:

• în/ре transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma
de proprietate ;
•

pe monumente, clădiri, obiecte și încăperi, care au o valoare istorică , culturală sau
arhitecturală, indiferent de forma de proprietate ;

•

în încăperea în care este amplasat biroul electoral și la o distanță de 50 de metri de
la acestea ;

• în instituțiile de învățămînt, case de locuit, alte tipuri de construcții, precum și pe
dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni și
alte locuri neprevăzute în prezenta decizie .

4.

Sînt interzise afișele electorale care prin conținutul lor aduc acuzații cu caracter
calomnios la adresa autorităților publice , partidelor politice sau candidaților în
alegeri.

5.

Organele de menținere a ordinii publice sînt obligate să asigure integritatea
panourilor și a afișelor electorale.

6.

Amplasarea în locuri neautorizate, precum și distrugerea sau deteriorarea prin
orice mod a afișelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine
răspundere conform legislației în vigoare.

7.

Modalitatea plasării publicitației electorale pe panouri, desfășurarea întrunirilor
concurenților electorali cu alegătorii, se va efectua în condiții egale pentru toți
concurenții electorali, conform prevederilor legislației în vigoare.

8.

Se pune în sarcină șefului de post (dl A.Balan ), să asigure menținerea ordinii
publice pe parcursul desfășurării întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul comunei
Chetriș , conform prevederilor legislației în vigoare.

9.

Executarea deciziei va fi asigurată de către Primarul interimar al
Elena Ivanov .

comunei

10. Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor
locale .

Președintele ședinței
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