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privind stabilirea locurilor speciale pentru afi$aj electoral in campania electorali pentru alegerea

autoritl1ilor administraliei publice locale clin anul 2020.

Avdnd in vedere :

- Prevederile art 79 din Legea nr. 11512015 pentru alegerea autorit[1ilor administrafieipublice locale, pentru modificarea Legii administrafiel publice 
-iorur. 

n.. 215/z0ol,precum qi pentru modifrcarea gi-compleiarea Legii nr.':cn)zoo+ privind Statutul alepilorlocali, cu modificlrile gi cornplbt[rile ulterioare;- Prevederile nr.crt. 59 din Hot[rdrea Guvernului Romaniei nr. 576/2020 pentru aprobareaprogramului..calendaristic pentru realizarea actriunilor necesare organizlrii qi desfbquririiin bune condifi a alegerilor pentru autoritefile ud*inirtrotiei publile locale din anul 2020:- Prevederile ar:t. 155 alin. (l) !t a) qi atin (2) lit.b) din ordonanfa de urgenfd a
" 

Guvernului nr.57/2019 privind codur administraiiv:
In temeiul art 196 alin- (l) lit.b) din oidonanla de urg.np a Guvernului nr. 57/z0lg privindcodul administrativ , primarur comunei peregu Mu.. .niit. prezenra

DISPOZITIE:
Art l' - Se stabilesc urmrtoarele locuri. speciale pentru afiEaj elector:al in campania electoral[pentru alegerea autoritdlilor adrninistraliei publice locale din anul 2020.l'l'Panoul special de afi$aj electoral-amplasat in fala sediului prirndriei comunei peregu

Mare, in localitatea peregu Mare, nr. 137, judepl Arad;
l '2'Panoul special de afigaj electoral amplasat in fala 

"iediri; 
prim[riei conrunei peregu Maredin satul Peregu Mic, nr. 323, judelul Arad.

Arl'2 - Pe un panou electoral, fiecare competitor electoral care participd la alegeri poate aplicaun singur afi$ electoral.

Arr'3 -in alte locuri decit cele stabilite conform art. I din prezentadispozilie, afiqajul electoraleste permis numai cu acordul proprietarilor adrninistratorilor sau, dup[ "ir, uidefin[torilor
Arl'4' - Prin grija cofirpartirnentului relalii publice, prezenta dispozilie se aduce la cunoqtin{lpublicd prin afigare la sediul primiriei,'publirurr i. puglnu de i,it"renet a prim6riei gi secomunici lnstituliei prefectului - Jude[ul Arad.

PRTMA
EMERIC

Contrasemneazd secretar gene5al comun[,
Angela - Adriana Szauka


