ROMANIA
COMUNA COŞERENI
JUDETUL IALOMIŢA
PRIMAR
DISPOZITIE
Privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile autorităţilor locale
organizate în data de 27 septembrie 2020
Primarul comunei COŞERENI, judetul Ialomita,
Având în vedere:
- prevederile art. 79, alin.(1) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificdările si completările ultertioare;
- prevederile art. 2, alin.(3) din Legea nr. 84/2020;
- prevederile Legii nr. 135/ 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
acestora;
- prevederile pct.59 din HG.576/22.07.2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea actiunilor necesare organizării şi desfăşurarii în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020.
In temeiul art. 196, alin.(1), lit. b) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind
Codul administrativ ,

DISPOZIŢIE
Art.1 Afisajul electoral privind alegerea autorităţilor locale organizate în data de 27
septembrie 2020 se va efectua în Circumscripţia Electorală nr. 27 Coşereni, dupǎ cum urmeazǎ:
a) în locul special amenajat la sediul Primariei comunei Cosereni;
a) în locul special amenajat la sediul Căminului Cultural Coşereni;
Art.2 Fiecare partid, formaţiune politicǎ sau candidat independent poate aplica un singur afis
electoral la fiecare loc stabilit
Art.3 Se interzice afisajul pe spatiile publice altele decat locurile stabilite prin prezenta
dispozitie.
Art.4 In perioada campaniei electorale, agentii Sectiei de Politie Comunala Cosereni, împreună
cu paznicii angajati ai Primariei Cosereni, vor asigura paza si integritatea panourilor si afiselor
electorale.
Art.5 Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Ialomita, Postului de politie
Coşereni şi se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei.
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