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DISPOZI IA NR.  194Ț
Privind stabilirea  locurilor speciale de afi aj electoral pentru alegerile locale din ș

data de 27 septembrie 2020

  Având în vedere adresa nr.  13342 /21.08.2020 a Institutiei Prefectului Judetului Vaslui cu privire la stabilirea
locurilor speciale pentru afi aj electoral;ș

   În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1)  din Legea  nr. 115/2015, privind  organizarea i  desfă urarea  ș ș
alegerilor locale şi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice 
locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 

 În conformitate cu prevederile  H.G.  nr. 576/2020, privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2020; 

În  conformitate cu prevederile art.155 alin.1 litera (a) , alin.(2) litera b,art.196 alin.2 din Ordonan a de Urgen ă a ț ț
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările ulterioare;

Diaconu Temistocle, primar al comunei Padureni, judetul Vaslui;

DISPUN:

Art. 1. Se stabilesc locurile  speciale de afi aj electoral pentru alegerile locale din data de  27 septembrie 2020, ș
astfel:

   -pentru sat Padureni: avizierul de la sediul primariei, avizierul centrului cultural si avizierul din centrul 
satului;
                -pentru sat Valeni: avizierul caminului cultural;

   - pentru sat Ivanesti: avizierul din centrul satului;
                - pentru sat Rusca : avizierul din centrul satului;
                - pentru sat Davidesti: avizierul din centrul satului;
                - pentru sat Capotesti: avizierul din centrul satului;
                - pentru sat Leosti,in zona limitrofa DJ244C.
Art. 2.Se insarcineaza Viceprimarul comunei Padureni domnul Pascal Costica de pregatirea panourilor de afisaj 

electoral şi amplasarea acestora la punctele stabilite la art.1 . 
Art. 3. Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului comunei pădureni , Institutiei Prefectului 

judetului Vaslui, Viceprimarului comunei Padureni si cetatenilor prin afisare.

                                                                                                                                               Padureni , 21 august 2020

                     PRIMAR,
                Diaconu Temistocle

                                                                                                                                       
               Secretar general  

Munteanu Mirela 
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