
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
 COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 155 din 6.11.2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral de pe raza comunei Bodești, 
pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputaţilor din 6 decembrie 2020 

 
 Văzând în vedere faptul ca potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 744/2020, data 
desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaţilor din anul 2020, s-a stabilit in ziua de 
duminica, 6 decembrie 2020; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2020, pentru aprobarea 
calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2020; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2020, privind modificarea şi 
completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 208 din 20 iulie 2015, cu modificările si completările 
ulterioare, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
 Având in vedere dispoziţiile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/ 2015, care prevăd ca ” 
primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri 
speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora” 
(...); 
  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b, din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
   

 
PRIMARUL COMUNEI BODESTI emite următoarea dispoziție: 

 Art.1. se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral pe teritoriul comunei 
Bodești, pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputaţilor din 6 decembrie 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.  (1) Panourile electorale vor fi menţinute pe amplasamente pe întreaga durata a 
campaniei electorale, respectiv 6 noiembrie 2020 - 5 decembrie 2020, ora 07,00. 
(2) Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat 
independent poate aplica numai doua afişe electorale, potrivit art. 79 alin. (4) din Legea nr. 
208/2015. 

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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