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prsPozrTrA Nr. l1u t2020

privind stabilirea gi aprobarea locurilor speciale pentru afiEajul electoral,
din Comuna Piulegti, judeful Satu Mare si asigurarea amplasirii de panouri electorale

*in cadrul acestora, pentru perioada campaniei electorale desfrquratd t
' la alegerile pentru Senat si Camera Deputafilor din anul2020

Primarul comunei Pdulegti, judelul
av6nd in vedere prevederile art.

Satu Mare,

Deputatilor, precum si pentru organizarea
completdri I e ulterioare,

precum qi punctul nr. 95 din H.G. nr.74512020 pentru aprobarea calendarului ac{iunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat gi Camera Deputalilor din anul 2020, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor aft. 155 alin 2litb, art 196 alin. I lit b) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art. l. Stabilirea gi aprobarea locurilor speciale pentru afigajul electoral in Comuna Pduleqti. judelul Satu
Mare si asigurarea amplasdrii a cdte un panou electoral in cadrul acestora, pentru perioada campaniei electorale
destdgurat[ la alegerile pentru Senat si Camera Deputa]ilor din anul 2020,in urmdtoarele localii, dupd cum urmeazd.:

19 din Legea nr 20812015 privind alegerea Senatului si a Camerei
si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificdrile gi

intersectia strdzii Principald cu strada Nicolae B6lcescu,
str. PrincipalS nr. 83, l6ngd clSdirirea Primdriei,
i ntersecli a strdzii Infrl\irii cu strada Pari s,

intersectia strdzii Avram Iancu cu strada Ady Endre,
I6ngd stalia autobus, apropierea intersecliei str, Avram Iancu cu strada Matei Corvin,
interseclia strdzii Regele Ferdinand cu strada Nicolae lorga,
intersec{ia'strdzii Dr. Vasile Lucaciu cu strada Ady Endre,
intersec{ia strazii Cardinal Iuliu Hossu cu strada Ambudului,
intersecJia strdzii Mihai Viteazu cu strada Traian,

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(B)
(e)

localitatea Pdulegti,
localitatea Pdulegti,
localitatea Ambud,
localitatea Petin,
localitatea Petin,
localitatea Ama{i,
localitatea Ama{i,
localitatea Hrip,
localitatea Rugeni,

Art. 2. (1) Utilizarea locurilor de afisaj electoral stabilite conform art. 1 este permisa partidelor politice,
aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si
candidatil or independenli.

(2)Este interzisa utilizarea panourilor astfel incat sa impiedice folosirea lor de catre alti beneficiari. Pe un
panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatiei a cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale, candidat independent care participa la alegeri poate aplica numai doua afise electorale.

Art. 3. Primarul, cu sprijinul Politiei Locale Pdulegti, este obligat sa asigure integritatea panourilor si a
afiselor electorale amplasate in locuri autorizate conform art. 1 din acest act.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire se incredinleazd secretarul general al Comunei Pduleqti si persoanelor
desemnate la art. 3.

Art. 5. Prezenta dispozilie se intocmegte in 4 exemplare, din care cdte un exemplar in original pentru fiecare
semnatar, unul se comunicd lnstitutiei Prefectului - Jude{ul Satu Mare gi unul se comunicd cu Autoritatea Electorald
Premanent5, iar apoi se va aduce la cunogtinld publicd prin afigare pe saitul institutiei gi la sediul Primdriei Pdulegti,
Jude{ul Satu Mare.

Pdulesti. la 05.1 1.2020
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