ROMANIA
JUDETUL VASLUI

coMUNA

BACE9TI

PRIMAR

DlsPozlTlE
campania
privind stabilirea locurilor speciale pentru amplasarea de panouri pentru afi;ajelectoralin
2020
electorald pentru alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor din 6 decembrie

electorale pentru alegerea senatului
Av6nd in vedere obligalia primarilor ca p6nd la inceperea campaniei
pentru afiSaj electoral partidelor
gi a camerei Deputalilor din 6 decembrie 2020, de a asigura locuri speciale

politice 5i aliantelor
politice, organizaliilor cetdlenilor aparlin6nd minoritdlilor nalionale, alianlelor

independenti,
gi
electorale care declard cd depun liste de candidafi, precum de candidatii
privind alegerea Senatului5i a
20812015
nr,
(2)din
Legea
(1)5i
in conformitate cu prevederile art.79,alin.
AutoritSlii Electorale Permanente' cu
Camerei Deputalilor, precum 5i pentru organizarea 5i funclionarea

din cuprinsul perioadei
modificdrile gi completirile ulterioare 5i ale pct.95 din calendarul acliunilor
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
electorale a alegeritor pentru Senat 9i Camera Deputalilor din anul 2020,
nr.78712020,
nr.745l2O2O, modificat ;i completat prin HotS16rea Guvernului
(2), lit' b) 9i art' 196, alin' (1), lit' b) din
alin.
(1),
a)
lit.
alin.
(1),
155,
art.
9i
in temeiul arL !54, alin.
cu modificdrile gicompletdrile
ordonanfa de urgenld a Guvernuluinr.5Tl2org privind codulAdministrativ,
u

lte rioa re,

primarul comunei B5cegti, judelul Vaslui, emite prezenta dispozilie:
din 6 decembrie 2020'
campania electorald pentru alegerea Senatului 5i a Camerei Deputalilor
afi;aj electoral, dupd cum urmeazd:
se stabilesc locurile speciale de amplasare a panourilor de
- satul Bdcegti: avizierul stradal al primdriei comunei Bdcegti de la sediul consiliului local al comunei
86cegti gi Primdriei comunei Bdcegti
a comunei Bicesti;
- satul Armdgeni: stalia de microbuz (zona Neagu Constantin), proprietate publicdproprietate
publici a
- satul Bdbuga: sta!iile de microbuz;colar (zonele Fofel Laura 9i lftinca Jinicd),

Art. 1.

-in

-

comunei Bdcegti;
publicd a comunei Bdcegti;
satul Pdltinig: stalia de microbuz (zona pod Radu), proprietate
publicd a comunei Bicegti;
satulTibinelti Buhlii: stalia de microbuz (in centrul satului), proprietate
publicd a comunei BdceSti'
satulVovriegti: stalia de microbuz (in centrul satului), proprietate

prezenta dispozilie autoritdlilor, instituliilor
Secretarul general al comunei Bicegti va comunica
publice 9i persoanelor interesate

Art. 2.

-

Primar,
Ing. Horali

Contrasem neazd,

Secretar general,

Bdcegti, 3 noiembrie 2020,
Nr. 514

