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Instrucțiunea cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale
1. Prezenta instrucțiune descrie particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile
locale.
2. Conform normelor generale stabilite de Codul electoral, dreptul de vot la alegerile
locale se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul
are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care
își are reședința.
3. La alegerile locale nu participă alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la
reședință în localitatea respectivă și militarii care își satisfac serviciul în termen.
4. În cazul alegerilor locale, procedura de depunere a declarației privind locul nou de
ședere nu se aplică.
5. La alegerile locale, categoriilor de alegători enumerate mai jos se aplică următoarele
reguli de vot:
a) studenții și elevii cu drept de vot votează conform regulilor generale stabilite de Codul
electoral, în localitatea unde își au domiciliul, sau dacă au și reședință, în perioada valabilității
reședinței votează doar în localitatea unde își au reședința;
b) alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în spitale, stațiuni balneare, case
de odihnă și persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței
judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu
este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele
condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă
votează în următoarele condiții:
- dacă instituția este amplasată în raza secției de votare la care este arondat alegătorul
conform înregistrării la domiciliu sau la reședință, el votează pentru toate funcțiile elective
conform regulilor de votare la locul aflării, fiind inclus în lista electorală de bază;
- dacă instituția este amplasată în raza circumscripției electorale de nivelul al doilea
unde alegătorul are înregistrare la domiciliu sau la reședință, el votează doar pentru alegerea
consiliului local de nivelul al doilea și, după caz, pentru alegerea primarului municipiului Bălți
sau pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău, fiind inclus în lista electorală
suplimentară;
c) persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la
domiciliu votează conform regulilor de votare la locul aflării, prin intermediul urnei mobile cu
informarea prealabilă a biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv și
organelor care exercită controlul respectării măsurii preventive;
d) membrii biroului electoral care își desfășoară activitatea într-o secție de votare
amplasată pe teritoriul aceleiași circumscripții electorale pe al cărei teritoriu ei au înregistrare
la domiciliu sau la reședință votează cu certificatul pentru drept de vot, fiind incluși, de către
secretarul biroului electoral, în lista electorală suplimentară.
6. Înscrierea în lista suplimentară a alegătorilor menționați la punctul 5 lit. b) se
efectuează cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării.
Conducătorul instituției introduce în formularul listei electorale suplimentare datele personale
ale acestor alegători, semnează lista electorală suplimentară și o autentifică cu ștampila
instituției, după care o transmite, în ziua precedentă votării, biroului electoral al secției de votare
din perimetrul respectiv.

7. Alegătorii care își exercită dreptul de vot la alegerile locale parcurg o singură dată
procedura de verificare și înregistrare a datelor de identitate în sistemul informatic, semnează
în lista electorală în dreptul numelui său confirmând prin aceasta că au primit buletinele de vot,
li se aplică o singură dată ștampila specială în fișa de însoțire a buletinului de identitate,
indiferent de tipurile buletinelor de vot solicitate (pentru funcția de consilier al consiliului local
de nivelul al doilea, al consiliului local de nivelul întâi sau pentru funcția de primar). Dacă
alegătorul se prezintă repetat la secția de votare sub motivul că a votat numai pentru alegerea
consiliului local de nivelul întâi sau numai pentru alegerea primarului, accesul la votare îi va fi
interzis.
8. Alegătorii care dețin acte de identitate fără cod numeric personal (IDNP) vor putea
vota, fiind incluși în lista electorală suplimentară, dacă în actul de identitate deținut se constată
domicilierea lor în perimetrul secției de votare respective.
9. În cazul desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin, dreptul la vot se va exercita în
condiții similare cu cele în care a fost organizat primul tur de scrutin, cu respectarea
următoarelor particularități:
a) persoanele care, în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur al alegerilor locale
generale, au împlinit vârsta de 18 ani vor putea vota în secțiile de votare conform domiciliului
sau reședinței, fiind incluși în lista electorală suplimentară;
b) alegătorii a căror reședință a expirat în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur
al alegerilor locale generale vor putea vota la secția de votare în a cărei rază teritorială își au
domiciliul, dacă în circumscripția respectivă se va desfășura turul doi al alegerilor locale
generale;
c) alegătorii care, în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur al alegerilor locale
generale, și-au schimbat domiciliul/reședința vor putea vota, în baza acelorași liste electorale,
la secțiile de votare conform înregistrării domiciliului/reședinței existente la data desfășurării
primului tur de scrutin;
d) alegătorii care au depus cerere privind votarea la locul aflării în primul tur de scrutin
își pot exercita dreptul de vot și în turul al doilea, chiar dacă nu au depus repetat cerere în acest
sens, cu excepția cazului când au renunțat la acest drept în același mod în care l-au obținut. La
adoptarea deciziei privind deplasarea urnei mobile, biroul electoral al secției de votare va
confirma solicitările pentru primul tur de scrutin, în ordinea în care au fost depuse.
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