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DISPOZIŢIE 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de 

panouri electorale în cadrul acestora în vederea desfășurării campaniei electorale pentru 

alegerile locale din anul 2020 

 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare, 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 aplicarea prevederilor pct. 59 din  Programul calendaristic  pentru realizarea acţiunilor 

necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2020 aprobat prin H.G. nr. 576/2020, referitoare la stabilirea locurilor 

speciale pentru afişaj electoral şi asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – Stabilirea locurilor special pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri 

electorale în cadrul acestora în vederea desfășurării campaniei electorale pentru alegerile locale din 

anul 2020, după cum urmează: 

a) pentru satul Bicazu Ardelean: panourile amplasate pe drumul vicinal Cămin cultural, la 

sediul Primăriei Bicazu Ardelean și în fața Școlii primare Țepeșeni; 

b) pentru satul Telec: panourile de lângă Scoala generală Telec, Punctul de informare 

turistică și Școala primară Toșorog; 

 c)  pentru satul Ticoș: panourile de lângă Magazinul sătesc Ticoș și Scoala primară Ticoș. 

Art. 2 – (1) Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 

dispoziție autorităților și persoanelor interesate . 

 (2) Prezenta dispoziție va fi afișată la avizierul de la sediul Primăriei Bicazu Ardelean și pe 

site-ul Comunei Bicazu Ardelean https://comunabicazuardelean.ro/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

                  Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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