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DISPOZIŢIE 
Din  24.10.2014                                                                                                          nr.       – d 
 

Cu privire la stabilirea locurilor speciale 

pentru afişaj electoral şi a localurilor pentru 

desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii  

 

În conformitate cu art. 47 din Codul Electoral  DISPUN: 

1. A stabili în teritoriul primăriei oraşului Cimişlia locuri speciale de afişaj electoral, şi 

anume: 

  1.1    În str. Ştefan cel Mare – terenul din faţa clădirii administrative a Şcolii Profesionale 

(panouri); 

  1.2       Terenul vizavi de Școala de arte și pe gardul Balcomvest SRL; 

  1.2       În b-dul Ştefan cel Mare - terenul din faţa SA “Daac-Fenix”, Farmaciei SRL        

              „CENTRCIMMED” (panouri); 

  1.3       În str. Decebal – terenurile din faţa  filialei Î.S. “Moldtelecom” Cimişlia ,  QBE ASITO,   

              filiala Cimişlia,  cîrmuirii SRL “DimTact-Agro”, clădirii administrative a   

              „CONSUMCOOP” Cimişlia (panouri); 

   1.4      În str. N.Iorga -  terenurile din faţa  clădirilor administrative SA “Drumuri Cimișlia”,  

              Î.M. „Servicii Publice Cimişlia” (panouri); 

   1.5      În str. M.Eminescu – terenul din faţa  policlinicii  raionale (panouri); 

   1.6      În str. B. Lăutaru -   terenul Scuarul Copilăriei (panouri);  

   1.7      În str. V.Alecsandri – terenurile din faţa garajului Agrofirmei  “Cimişlia” SA, clădirii  

              administrative  ÎCS “RED-SUD”, filiala Cimişlia (panouri); 

   1.8      În str. Burebista , terenurile din  faţa  fabricii de vinuri  cu capacitatea 40 tone (panouri); 

   1.9      În str. C.Stere – la intrarea  în stadionul  orăşenesc (panouri); 

   1.10    În str. Cetatea Albă -  terenurile  din faţa clădirilor administrative  SA “Servmec”, SRL                     

              “ Cimişlia-Gaz”; SRL “Făclia”,  SRTV Cimişlia a Întreprinderii de Stat     

              “ Radiocomunicaţii” (panouri);  

   1.11    în satul Bogdanovca –Veche – terenul din preajma magazinului alimentar ÎI „Oleg              

              Comorschi”, a gimnaziului (panouri);    

   1.12    în satul Bogdanovca –Veche – terenul din preajma stației de oprire a autobusului pe   

              traseul Cimișlia-Basarabiasca (panouri);    

   1.12    În satul Bogdanovca Nouă - terenul din preajma punctului medical (panouri); 

   1.13    În satul Dimitrovca - terenul din preajma sălii de ceremoniii și a grădiniței de copii   

              (panouri). 

   2. A stabili localurile pentru desfăşurarea  întîlnirilor cu alegătorii: 

Casa de cultură din or. Cimişlia, sala de ședințe a primăriei, sala de festivități a 

gimnaziului din s. Bogdanovca-Veche,  clubul și sala de ceremoniii din s. Dimitrovca, clădirile 

administrative ale întreprinderilor și instituțiilor din oraş şi sate. 
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