JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI
- PRIMAR -

D I S PO Z IŢ IE
privind stabilirea locurilor destinate afişajului electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020
PRIMARUL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
În conformitate cu :
- prevederile art. 79 alin. (1)-(8) din Legea nr. 208 /2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente,cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile pct. 95 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020, aprobat
prin H.G.745/2020
- prevederile art. 155, alin (2) lit. b) din din O.U.G 57/ 2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 196 alin. (1) din O.U.G 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
DISPUNE:
Art.1. Pentru buna desfăşurare a scrutinului electoral pentru Senat şi Camera Deputaţilor care
va avea loc la data de 06 decembrie 2020 se stabilesc ca locuri de afişaj electoral la nivelul comunei
Moldoveni, jud. Ialomiţa , panoul amplasat în curtea sediului primăriei , Str. Primăriei, nr. 2 şi
panoul de pe faţada Căminului Cultural situat în str. Căminului , nr. 26, comuna Moldoveni, jud.
Ialomita.
Art.2. Este strict interzis afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite prin art. 1 din
cuprinsul prezentei dispoziţii, cu excepția proprietăților private cu acordul prealabil al proprietarilor.
Art.3. Primarul comunei va asigura respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.
Art.4. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publică şi va fi transmisă Instituţiei
Prefectului jud. Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate , prin grija secretarului
general al comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa .
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Mihai Elena Georgiana
Nr. 126
Emisă la Moldoveni
Astăzi, 05.11.2020

