ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA GRINŢIEŞ
- PRIMARDISPOZIŢIE
Nr. 92 din 3.11.2020
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
Buştihan Ana - primar al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din legea 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 95 al Hotărârii
Guvernului nr. 745/2020 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
În temeiul dispoziţiilor art. 155, aliniatul (1) litera „a”, aliniatul (2) litera „b”, art. 196
alin. (1) litera „b” din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art. 1. Se stabilesc următoarele locuri de afişaj electoral în vederea desfăşurării
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020:
1. Panourile din faţa Primăriei Grinţieş;
2. Panourile de la grădiniţa sat Poiana;
3. Panourile de la sala de festivităţi sat Bradu;
4. Panourile zonă Blocuri gard CNU, sat Grinţieş;
Art. 2. Pe panourile de afișaj electoral menționate la art. 1 fiecare partid politic, alianţă
politică şi alianţă electorală sau organizaţii minorităţilor naţionale care participă la alegeri,
precum şi candidaţii independenţi pot aplica două afişe electorale care nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
Art. 3. Pe panoul de afișaj fiecărui candidat/liste de candidați îi este rezervat un loc
pentru afișajul electoral, ordinea de afișaj pe acesta fiind dată de ordinea în care se înscriu listele
de candidaţi şi candidaturile independente pe buletinul de vot stabilită de Biroul electoral de
circumscripţie Neamț.
Art. 4. Secretarul general al comunei Grinţieş va transmite şi comunica prezenta
dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate;
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