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DISPOZITIA Nr. 6l 2020

privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral in campania electorald pentru alegerea

Senatului qi a Camerei Deputafilor din anul2020.

PRIMARUL COMI.INEI PEREGU MARE

Avdnd in vedere :

- Prevederile art. 79 din Legea w. 20812015 privind alegerea Senatului qi a Camerei
Deputafilor, precum qi pentru organizarea qi funcfionarea AutoritAfii Electorale
Permanente, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Prevederile nr.crt. 95 din Hotdrdrea Guvemului Romdniei nr.74512020 pentru aprobarea

calendarului acqiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat qi

Camera Deputajilor din anul 2020, modificatS qi completat6;
- Prevederile art. 155 alin. (1). lit. a) qi alin. (2) lit.b) din Ordonanla de Urgenfd a

Guvernului nr . 57 12019 privind Codul administrativ;
in temeiul urt. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanfa de Urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, emite prezenta

DISPOZITIE :

Art.l. - Se stabilesc urmdtoarele locuri speciale pentru afiqaj electoral in campania electorald
pentru alegerea Senatului gi Camerei Deputafilor din anul 2020:

l.l.Panoul special de afigaj electoral amplasat in fata sediului Primdriei comunei Peregu
Mare, in localitatea Peregu Mare, rc. l3T,judetul Arad;
l.2.Panoul special de afiqaj electoral amplasat in fala clddirii Primdriei comunei Peregu Mare
din satul Peregu Mic, nr. 323, judelul Arad.

Art.2 - Pe un panou electoral, fiecare competitor electoral care participd la alegeri poate aplica
numai doud afiqe electorale.

Art.3. -tn alte locuri decdt cele stabilite conform art. 1 din prezetta dispozi{ie, afiqajul electoral
este interzis.

Art.4. - Prin grija compartimentului relafii publice, prezenta dispozilie se aduce la cunoqtintd
publioi prin afigare la sediul primdriei, publicare pe pagina de interenet a primdriei qi se

comunicd Instituliei Prefectului - JudeJul Arad.

Contrasemneazd secretar general comun6,
Angela - Adriana Szauka
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