ROMANIA
JUDETUL BRAILA
PRIMAzuA COMLINEI
SCORTARU NOU

DISPOZITIA Nr.55
din24.08.2020
Prjivind: Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral necesare
organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2tC20 in
Comuna Scortaru Nou, Judetul Braila

Primarul comunei Scortaru Nou, judetul Braila,
In conlbrmitate cu prevederile:
-art. 79 . alin (1) din Legea nr. 1 1 512015 privind alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale
nr.21512001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr,,393/2004 pri.vind
Statutul alosilor locali :
-art.2, alin (3) din Legea nr 8412020 privind prelungirea mandatelor autorit6lilor
administrafiei publice locale ;i pentru modificare a art. 15l alin. (3) din Ordonan{a de
urgenfd a (iuvernului nr. 57 1201 9 privind codul administrativ;
-punctul 59 din Anexa la HGR nr. 57612020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desrfisurarii in bune
conditii a arlegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020 ,pct 59 ;
In teme:iul prevederilor art. 155, alin (2), lit (b) , coroborat art.796i alin.1 , lit."b',
din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.5712019 privind Codul aclministrativ;
DISPUNE :
Art.l.- Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral in satelle componente
comunei IiCORTARU NOU, necesare organizarii si desfasurarii alegerilor locale din
and2020 iin comuna Scortaru Nou, Judetul Braila, dupa cum urmeaza:
SAT SCOITTARU NOU - Farmacie umana (in fata Farmaciei)
- Camin cultural (in fata Caminuluri culltural)
sAT PITULATI - camin cultural ( in fata caminului cultural)
sAT SIHLEANU - camin cultural ( in fata caminului curtura:l)
sAT GURTGUIETI - camin cultural,(in fata caminului curtural)
- Toate afisajele sunt pe domeniul public al comunei

AYt.2." Cu ducerea la indeplinire
viceprimarul comunei Tataranu C. Ionel.

a

prezentei dispozitii se insarcine:aza

Art.3. - Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija ser;retarului comrmei
Institutiei Prefectului Braila- serviciul Juridic Contencios Administrertiv si Control
Legalitatii Actelor, d-lui primar, dosar dispozitii, si se aduce la cun<lstinta publica
prin afisa
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Avizat pentru

le

gali tate,

SECRETAR GENIIRAL COMUNA,
DELEGAT
OPREA DANIEL,A-

