
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395

DISPOZITIA Nr. 2

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral în comuna Pădureni in
vederea organizarii si desfăsurării alegerilor  pentru Senat şi Camera Deputaţilor  din

data de 6 decembrie 2020

Având in vedere:
-  adresa nr . 17587 din 04.11.2020  a Institutiei Prefectului judeţului Vaslui    cu 
privire la  stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea organizarii si 
desfasurarii alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor  din data de  6 decembrie 
2020;
-Hotararea  de  Guvern  nr.  745/2020  privind  aprobarea  Programului  calendarului

acţiunilor   din  cuprinsul  perioadei  electorale  a  alegerilor   pentru  Senat  şi  Camera
Deputaţilor;

- in conformitate cu prevederile art.79 alin.(1)din Legea nr.208//2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente; 

În  conformitate cu prevederile art.155 alin.1 litera (a) , alin.(2) litera b,art.196 alin.1 
litera (b)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

Diaconu Temistocle, primar al comunei Padureni, judetul Vaslui;
DISPUN:

   Art.1. - Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral  privind alegerile pentru Senat
şi Camera Deputaţilor   din data de  6 decembrie 2020, dupa cum urmează:

     -pentru satul Padureni: avizierul de la sediul primariei, avizierul  Centrului Cultural
şi avizierul din centrul satului;
                  -pentru satul  Valeni: avizierul caminului cultural din centrul satului ; 

     - pentru satul Ivanesti: avizierul din centrul satului; 
                  - pentru  satul Rusca : avizierul din centrul satului;
                  - pentru satul Davideşti : avizierul din centrul satului.

      -  pentru sat Căpotesti: avizierul din centrul satului;
     - pentru sat Leoşti: in zona limitrofa DJ244C
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Art. 2. -Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 din prezenta
dispoziţie este  interzis . 

Art.3. - Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri  ori  de către un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral,  astfel
încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic,  o altă alianţă politică,
alianţă  electorală  sau  organizaţie  a  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  care
participă la alegeri  ori  un alt  candidat independent.  Pe un panou electoral fiecare partid
politic,  alianţă  politică,  alianţă  electorală  sau  organizaţiei  a  cetăţenilor  aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai
două afişe electorale. 

Art. 4.-  Prezenta dispozitie  va fi  adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei şi pe site-ul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

Art. 5.   Prezenta  dispozitiei va fi  dusa la indeplinire de secretarul general al comunei
si  va  fi  comunicata,  in  termen  legal  Institutiei  Prefectului,  judetul  Vaslui,  persoanelor
interesate prin afisare la sediul primariei.

                                                                                                                      Pădureni,  3  noiembrie
2020

    Primar,

Diaconu Temistocle 

                                                                                                                                  Secretar general  UAT Pădureni

Munteanu Mirela 
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