ROMÂNIA
COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COD FISCAL:4294146
TEL/FAX:0242344022/0242344017
E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com
DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral la nivelul comunei Roseţi,
judeţul Călăraşi, în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020
Râjnoveanu Nicolae-Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi,
Având în vedere:
-Circulara nr.5778/17.08.2020 transmisă de către Instituția Prefectului-județul Călărași,
-Prevederile art.1 din Legea nr.135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2020 precum și a unor măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a acestora,
-Prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art. 2 alin.(3) din Legea nr. 84/17.06.2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin.(3) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
-Prevederile pct. 59 din anexa la HGR nr. 576/22.07.2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în
bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,
-Prevederile art. 155 alin.(1) lit. a) corelat cu prevederile alin.(2) lit. b), art. 156, art.
597 alin.(2) lit.e) din OUG.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificărle și
completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1.- În vederea desfaşurării alegerilor autorităților administrației publice locale din
anul 2020, la nivelul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, se stabilesc locurile speciale de afişaj
electoral și anume - PANOURILE special amenajate, amplasate în faţa și pe lateralul sediului
Primăriei comunei Roseţi, județul Călărași.
Art.2.-Pe un panou electoral, candidații la alegerile locale din anul 2020, pot aplica un
singur afiș electoral care nu va depăși dimensiunile prevăzute de lege și anume 500 mm o latură
și 350 mm cealaltă latură.
- Prezenta va fi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate conform legii,
adusă la cunoştinţă public prin afişare la avizierul Primăriei și pe pagina de internet
www.comunaroseti.ro , prin grija secretarului general al comunei Roseţi, județul Călărași.
PRIMAR,
Râjnoveanu Nicolae
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Contrasemnează,
Secretar general-Lavinia TĂNASE

