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Proiectul este susţinut financiar
de Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este constituită din 27
state membre care au decis să-şi unească
treptat know-how-ul, resursele şi destinele.

Împreună, pe parcursul unei perioade de
extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă,
asigurând diversitatea culturală, toleranţa şi
libertăţile individuale.

Uniunea Europeană este decisă de a
împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi
popoarele de dincolo de frontierele sale.

Comisia Europeană este organul executiv
al UE.
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Ce şi cum vom alege în anul 2011?

La alegerile  locale generale din 5 iunie
2011 vor fi aleşi:

 Primarii satelor (comunelor), oraşelor
(municipiilor) - candidaţi înaintaţi de partide
politice, formaţiuni social-politice şi blocuri
electorale, candidaţi independenţi;

 Consilierii in consiliile locale (comunale),
orăşeneşti (municipale) - candidaţi pe liste
electorale înaintate  de partide politice, formaţiuni
social-politice şi blocuri electorale, candidaţi
independenţi ;

 Consilierii în consiliile raionale  -- candidaţi
pe liste electorale inaintate de partide politice,
formaţiuni social-politice şi blocuri electorale,
candidaţi independenţi.

Notă: Preşedinţii de raioane sunt aleşi de
către consiliile raionale, la propunerea a cel puţin
o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii
consilierilor aleşi.

Ce vom face ca să nu fim manipulaţi
în campania electorală?

Pentru a face o alegere conştientă şi
liberă, în campania electorală:

• Vom studia cu atenţie platformele electorale
ale candidaţilor.

• Vom căuta să vedem  dacă acestea într-
adevăr conţin soluţii la problemele cu care se
confruntă localitatea.

• Nu vom crede candidaţilor electorali care
înainte de ziua alegerilor ne vor vizita şi ne vor
îndemna să semnăm  anumite angajamente că
vom vota  anume partidul dat.

• În faţa urnei de vot suntem liberi să decidem
cu cine vom vota, cui îi vom  încredinţa soarta ţării.

• Nu ne vom lăsa „cumpăraţi” cu diferite
cadouri, ajutoare umanitare, bani in schimbul
votului. Vom vota cu capul şi nu cu stomacul!

• In ziua alegerilor nu vom da ascultare
„sfaturilor” persoanelor de incredere ale can-
didaţilor. În acea zi ei nu mai au dreptul să facă
agitaţie electorală.

Ce vom întreba candidaţii
electorali la întâlnirile şi dezbaterile
publice?

 Întâlnirile şi dezbaterile publice sunt un
bun prilej de a afla de la candidaţii la funcţia
de primar şi de consilieri locali, ce ei despre:

 situaţia social-economică din localitate;
 planificarea urbană  şi gestionarea spaţiilor

verzi in localitatea Dvs.;
 colectarea şi gestionarea deşeurilor;
 distribuirea apei potabile, construirea şi

întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare;
 iluminarea străzilor şi drumurilor publice

locale;
 amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
 întreţinerea şi echiparea instituţi i lor

preşcolare şi extraşcolare;
 activităţile culturale, sportive, de recreaţie

şi pentru tineret;
 instituirea şi gestionarea întreprinderilor

municipale;
 acordarea de facilităţi pentru păturile social

vulnerabile;
 organizarea serviciilor antiincendiare etc.

Ce vom întreba candidaţii electorali la 
întâlnirile şi dezbaterile publice?

Întâlnirile şi dezbaterile publice sunt un 
bun prilej de a afla de la candidaţii la funcţia 
de primar şi de consilieri locali, ce ei despre:

♦ situaţia social-economică din localitate;
♦ planificarea urbană şi gestionarea spaţii-

lor verzi in localitatea Dvs.;
♦ colectarea şi gestionarea deşeurilor;
♦ distribuirea apei potabile, construirea şi 

întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare;
♦ iluminarea străzilor şi drumurilor publice 

locale;
♦ amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
♦ întreţinerea şi echiparea instituţiilor 

preşcolare şi extraşcolare;
♦ activităţile culturale, sportive, de recreaţie 

şi pentru tineret;
♦ instituirea şi gestionarea întreprinderilor 

municipale;
♦ acordarea de facilităţi pentru păturile 

social vulnerabile;
♦ organizarea serviciilor antiincendiare etc.

Ce vom face ca să nu fim manipulaţi
în campania electorală?

Pentru a face o alegere conştientă şi 
liberă, în campania electorală:

• Vom studia cu atenţie platformele electo-
rale ale candidaţilor.

• Vom căuta să vedem dacă acestea întra-
devăr conţin soluţii la problemele cu care se 
confruntă localitatea.

• Nu vom crede candidaţilor electorali care 
înainte de ziua alegerilor ne vor vizita şi ne vor 
îndemna să semnăm anumite angajamente că 
vom vota anume partidul dat.

• În faţa urnei de vot suntem liberi să deci-
dem cu cine vom vota, cui îi vom încredinţa 
soarta ţării.

• Nu ne vom lăsa „cumpăraţi” cu diferite 
cadouri, ajutoare umanitare, bani in schimbul 
votului. Vom vota cu capul şi nu cu stomacul!

• In ziua alegerilor nu vom da ascultare 
„sfaturilor” persoanelor de incredere ale candi-
daţilor.

În acea zi ei nu mai au dreptul să facă 
agitaţie electorală

Ce şi cum vom alege 
în anul 2011?

La alegerile locale generale 
din 5 iunie 2011 vor fi aleşi:

√ Primarii satelor (comunelor), oraşelor 
(municipiilor) - candidaţi înaintaţi de partide 
politice, formaţiuni social-politice şi blocuri 
electorale, candidaţi independenţi;

√ Consilierii în consiliile locale 
(comunale), orăşeneşti (municipale) - candi-
daţi pe liste electorale înaintate de partide 
politice, formaţiuni social-politice şi blocuri 
electorale, candidaţi independenţi ;

√ Consilierii în consiliile raionale -- can-
didaţi pe liste electorale inaintate de partide 
politice, formaţiuni social-politice şi blocuri 
electorale, candidaţi independenţi.

Notă: Preşedinţii de raioane sunt aleşi de către 
consiliile raionale, la propunerea a cel puţin o treime 
din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor 
aleşi.


