
 

                                                                     
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI  
DISPOZIŢIE 

 
cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală 

              pentru  alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,   

                                                         la scrutinul din  27 septembrie 2020 
 

Având în vedere ; 

- prevederilor art.79, din  Legea nr.115 din 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 și completarile 

ulterioare 

  -prevederile art.2 aliniatul 3 din Legea nr. 84 din 17 iunie 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 

  - prevederile  legii  nr. 135 din 16 iulie 2020,privind stabilirea datei alegerilor pentru auto-

ritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și des-

fășurare a acestora ; 

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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE: 

 
  Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în campania electorală 

pentru alegerea  autorităţilor administraţiei publice locale la scrutinul din  27 septembrie 2020 ,după cum 

urmează: 

       1.În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afișaj montate la Căminul cultural  din 

Băiţa de sub Codru nr. 262 . 

       2.În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural  Urmeniş nr. 115. 

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face cu respecta- 

rea dispoziţiilor art.79 din  Legea nr.115 din 2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale,cu modificările și completarile ulterioare; 

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin prezenta dispo 

ziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a deţinătorului bunurilor unde se rea-

lizează afişajul. 

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi 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 Circumscripţiei judeţene  nr. 26 Maramureş. 

  
 

      PRIMAR 

 

     DUMUŢA  AUREL  

 

 

 

Băiţa de sub Codru              CONTRASEMNAT  
la 25.08.2020                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

Nr. 76                                                Traian Dragos 
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