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Vineri, 3 noiembrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o
videoconferință cu prefecții și reprezentanții structurilor teritoriale ale MAI, în
cadrul căreia a fost verificat stadiul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute de
Calendarul Acțiunilor din Cuprinsul Perioadei Electorale a Alegerilor Locale
Parțiale din data de 5 noiembrie, concluzia fiind că toate activitățile sunt în
grafic. Videoconferința a fost condusă de secretarul de stat, comisar de poliţie
Mihai Dan CHIRICĂ.
În conformitate cu atribuțiile prevăzute în Calendarul Electoral, Ministerul
Afacerilor Interne a asigurat achiziționarea a 93.370 de timbre autocolante, a
480 de ștampile cu mențiunea "VOTAT" și a 96 de plicuri din plastic
transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, în care vor fi introduse
ştampilele cu menţiunea "VOTAT" după încheierea votării.
Instituțiile prefectului au asigurat imprimarea buletinelor de vot și
confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor
electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare. Totodată, au în
responsabilitate asigurarea transportului și distribuirea materialelor,
documentelor și a tipizatelor necesare pentru desfășurarea procesului electoral.
MAI este responsabil cu menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în
localitățile țării în care se organizează alegeri locale parțiale, pe întreaga
perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care
premerg și succed acestei zile.
Menționăm că alegerile locale parțiale se vor desfășura duminică într-un
municipiu și în 16 comune din 13 județe. Pentru primari, vor fi alegeri în
municipiul Deva - județul Hunedoara, precum și în comunele Bocsig - județul
Arad, Nicșeni - județul Botoșani, Călărași - județul Cluj, Pantelimon și
Bărăganu - județul Constanța, Telești - județul Gorj, Balș - județul Iași, Bîrghiș
- județul Sibiu, Drăgoiești - județul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia – județul
Teleorman, Checea - județul Timiș, Oșești – județul Vaslui și Vlădești - județul
Vâlcea. De asemenea, vor fi organizate alegeri parțiale pentru Consiliul Local
din comuna Mereni - județul Constanța.

