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D I S P O Z I T I E 
Nr. 104 din 26.08.2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj în cadrul campaniei electorale pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

 
 
 
 Luând în considerare prevederile art. 79, alin. (1) din Legea 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, actualizată; 
 Văzând prevederile pct. 59 din programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare  
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 576/2020. 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) litera a), alin. 2 litera b) și art. 196 alin (1) litera b) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
   

 
PRIMARUL COMUNEI BODESTI emite următoarea dispoziție: 

 
Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj în cadrul campaniei electorale pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, după cum urmează: 
1. La panoul electoral amplasat in fața sediului Primăriei comunei Bodești; 
2. La panoul electoral amplasat  la Grădinița din satul Bodeștii de Jos; 
3. La panoul electoral amplasat  la Grădinița Bodeștii de Jos (Strada Brădițel); 
4. La panoul electoral amplasat  la Școala din satul Corni; 
5. La panoul electoral amplasat  la Școala cu clasele  I-IV din satul Oșlobeni. 

Art.2.  (5) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art. 1 nu poate depăşi 
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură, conform prevederilor. art. 79, alin. 
(5) din Legea 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, actualizată 

Art.3. În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1, afişajul electoral este permis numai 
cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

Art. 4  Secretarul general al comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta dispoziție. 
 
 

Primar, 
Marinel BARNA 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
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