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JUDETUL VASLUI
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PRIMAR

DrsPozlTlE

privind stabilirea locurilor speciale pentru amplasarea de panouride afigajelectoral la alegerea

autoritiililor administra,tiei publice locale din anul 2020

Av6nd in vedere obligalia primarilor ca, p6nd la inceperea campaniei electorale pentru alegerea

autoritdlilor administra!iei puhrlice locale din 27 septembrie 2020, de a asigura, prin dispozilie' locuri

speciale pentru afigajul electoral, in care sii amplaseze panourl electorale, !in6nd seama de numiirul

partidelor politice, organizaliilor cetd!enilor apar!indnd minoritSlilor nalionale, alianlelor politice sau

electorale dintre acestea care participd la alegert, precum 5ialcandida{ilor independenli'

in conformit?te cu prevederile arr. 79, alin, (1) din Legea nr, f'5l2ot5 pentru alegerea autoritdtilor

administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr' 21'51200r, precum 9i

pentru modificarea 5i completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleSilor local, cu modificdrile 9i

completSrile ulterioare 5i ale pct.59 din Programul calendaristic pentru realizarea acfiunilor necesare

organiz6rii ;i desfdguririi in bune condilii a alegerilor pentru autoritdlile administraliei publice locale din

anul 2020,

in temeiul art. 154, alin. (2), art. L55, alin. (1), lit. a) 9i alin. (2), lit' b) ;i art' 196' alin' (1)' lit' b) din

ordonanla de urgenld a Guvernuluinr.5Tl2org privind codulAdministrativ, cu modificirile;i completdrile

u lte rioa re,

Primarul comunei B5cegti, judeluI Vas|ui, emite prezenta dispozi}ie:

Art. j". -in campania electorali pentru alegerea autoritS!ilor administraliei publice locale din anul 2020' se

stabrlesc urmdtoarelc locuri speciale pentru afi5ajul electoral:

- satul Bacegti: avizlerul stradal al Prim;irrei comunei Bicegti de la sediul Consiliului local al comunei

Bicegti 9i Prirniriei comunei Bdcelti

- satulArmdgeni: stalia de microbuz (zona Neagu Constantin), proprietate publici a comunei Bdcegti;

- satul Babuga: statiile de microbuz (zonele Fofel Laura;i lftinca Jdnicd), proprietate publicd a

comunei BdceSti;

- satul PSltini;: stalia de microbuz (zona pod Radu), proprietate publicd a comunei Bdcegti;

- satullib6negti Buhlii: sta!ia de microbuz (in centrulsatului), proprietate publicd a comunei Bdcegti;

- satulVovriesti:stalia de microbuz (in centrul satulu.i), proprietate publicd a comunei BSceSti;

Art.2. -Secretarulcomunei Bdcegtiva comunica autoritdlilor, instituliilor publice 9i persoanelor interesate

prezenta disPozi!ie..
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