Romania
Jud. Bistri^a-Nasaud
Comuna
Primar

DISPOZIJIE
privind stabilirea i asigurarea locurilor speciale de afiaj electoral din com.

pentru alegerea Preedintelui Romaniei din anul2019;
Szabo loan primarul comunei anp
Avand in vedere; - adresa cu nr. II/D/17933/63 din 10-09-2019 transmisa
de Institu^ia Prefectului judepil Bistr^a-Nasaud in acest sens,
-prevederile art. 8 din HGR nr. 631/27-08-2019, coroborate cu prevederile HGR nr. 630/2019 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea ac^iunilor necesare pentru alegerea Preedintelui
Romaniei in anul 2019, HGR nr. 632/2019 privind aprobarea bugetului necesar
alegerilor, Hotararea Autoritalii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul
de condi^ii minime care trebuie indeplinite de loca^iile sec^iilor de votare,
-raportul secretarului inscris sub nr. 5314 din 23-092019 prin care se propune stabilirea locurilor de afiaj electoral pentru alegerile

din data de 10 noiembrie 2019,
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), alin. (2) lit. b) i art. 196 alin. 1
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrat^, emite urrmatoarea ;

DISPUNE

Art. 1. Se stabilesc ca locuri speciale de afiaj in comuna an^ in vederea
alegerii Preedinteelui Romaniei din data de 10-11-2019 urmatoarele locuri;
-cladirea Primariei comunei anp
-Centrul Cultural ,,Dimitrie Gusti" anp

-Panouri de afiaj din centrul localit^ anp
-coala ,,Lucian Valea" de la Valea Mare,

-Panouri de afiaj din centrul localita^i Valea Mare.
Art. 2. Afiarea in alte locuri decat cele stabilite la art. 1 este permisa numai cu
acordul proprietarului sau dupa caz al de^inatorului.
Art. 3. Este interzisa afiarea pe un panou electoral a mai mult de un afi elec
toral pentru un candidat care participa la alegeri.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozi^ii se incredin^eaza secretarul comunei an^, domnul Grapini Emil.
Art. 5. Poli^ia, inclusiv polipa comunitara, este obligata sa asigure integritatea
panourilor i a afielor electorale.
Art. 6. Prezenta dispozipe se aduce la cunotin^i publica, se afieaza la afiierul
Primariei comunei an^ i se comunica prin grija secretarului comunei ani, cu

Postul de Poli^e al comunei an^ i cu Institu^ia Prefectului judepalui Bistri^aNasaud in termen de 5 zile de la adoptare.
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