
ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ 
COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU 
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIȚIE

cu privire la stabilirea locurilor speciale de afișaj în campania electorală 
pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 

la scrutinul din 6 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HGR. nr. 744 /2020 cu privire la stabilirea datei alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020;

In temeiul prevederilor art. 156 aliniatul 1 ,aliniatul 196 aliniatul 1 litera „b” din OUG 
nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României nr. 555 din 5 iulie 2019;

Primarul comunei Băița de sub Codru județul Maramureș

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afișaj electoral în campania 
electorală pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului României de la 6 decembrie 2020 ,după 
cum urmează:

1. în localitatea Băița de sub Codru, 1 panou de afișaj cu dimensiunile de 2500 mm/ 
1200 mm,montat în fața Căminul cultural din Băița de sub Codru nr. 262 .

2. în localitatea Urmeniș , 1 panou de afișaj cu dimensiunile de 2500 mm / 1200 mm. 
montat în fața Căminul cultural Urmeniș nr. 115.

Articolul 2. Aplicarea afișelor la panourile speciale de afișaj electoral se va face cu 
respectarea dispozițiilor articolului 79 aliniatul 4 și 5 din Legea 208/2015 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afișaj electoral decât cele stabilite prin prezenta 
dispoziție este interzis.

Articolul 4. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică 
prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate 
,precum și

-Biroului electoral al Circumscripției județene Maramureș.

Băița de sub Codru 
la 3.11.2020
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