
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI

PRIMAR

DISP OZITIE
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din Comuna Buciumi

pentru alegerile locale din data de27 septembrie2020

Primarul Comunei Buciumi, Judetul Bacau;

Avand-in vedere adresa nr,16301 din 20.08 2019 transmisa de Institutia

Prefectului -Judetul' B acau;
In conformitate cu prevederile Legii nr.11512015 pentru alegerea autoritdfilor

administraliei publice, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001,

ptecum Ei pentru modificarea qi completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali,

cu modificdrile gi completlrile ulterioare- art.79(I) qi ale art.2(3) din Legea nr.8412Q20 privind
prelungirea mandatelor autoritdlilor administraliei publice locale qi pentru modificarea art. l5 I

alin. (3) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ;
Yazand prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.57612020 pentrr"r

aprobarea progrdmului calendaristic pentru realizarea acliurniior ltecesare organizdrii si

desfisurlrii in br,rne conditii a alegerilor pentru autorit6!i1e administrafiei publice locale din

anul 2020;
In temeiul dispozitiilor art.l55(1), lit.a), art.l55(2)" lit b) qi art 196(1)" lit.b) din

Ordonala de urgen!6 nr.5712019 privind Codul administrative, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare 

DISPUNE:
Art.l-Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral de pe raza Comunei

Buciumi, Judetul Bacau, la alegerile din data de 27 septembrie 2020, dupa cum urmeaza.

1, In satul Buciumi-in fataPrimariei Comunei Buciumi, pe panoul amplasat pe domeniul

public, in acest sens

-in alte locuri decdt cele stabilite mai sus, numai cu acordul scris al

proprietarilor sau, dupd caz, al delindtorilor qi numai cu luarea mdsurilor impuse de legislalia

in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetltenilor.
2. In satul Racauti - in fata Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Racauti, pe panoul amplasat

pe domeniul public;
- in alte locuri decdt cele stabilite mai sus, numai cu acordul scris al

proprietarilor sau, dupdcaz, al delindtorilor gi numai cu luarea mbsurilor impuse de legislalia

in vigoare pentru asigurarea siguranlei cetilenilor.
Art.z-Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul

si pe site-ul acesteia, comunicata Institutiei Prefectului-judetului Bacau si partidelor

la cererea acestora, de catre secretarul general al comunei.
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE .


