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^stazi26

Conform prevederilor OUG 5712019 privind Codul administrativ,
in vederea aducerii la cunostinta publica ,am procedat astazi data de mai
sus la afisarea la sediul

Primariei Duda Epureni, a dispozitiei privind

stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral in comuna Duda
Epureni in vederea desfasurarii alegerilor pentru presedintele Romaniei
din data de 10 Noiembrie 2019

.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

Intocmit,

CIOBANU MTRELA
DU!['EPl]R:\\
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i
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nr.l

DISPOZIIIA Nr.205
privind stabilirea locurilor speciale pentru aliqajul electoral in comuna Duda-Epureni
in vederea desfigurlrii alegerilor pentru Preqedintele Rom6niei din data de l0 noiembri e Z0lg
Av6nd in vedere referatul w.3425125.09.2019 intocmit de secretarul comunei Duda-Epureni , prin
care se propune stabilirea locurilor speciale pentru afigajul electoral, cu ocazia alegerilor pentru
;.egedintele Romdniei din data de 1 0 noiembrie 2019 ;
In conformitate cu prevederile art.4l din Legea nr.370/2004 pentu alegerea Pregedintelui Romdniei
,
modificatd gi completat?i ;

in temeiul art. 155 alin.(l) lit.a) coroborat cu alin.(2)lit.b qi art. 196 alin.(l) lt.b din ouc
privind Codul administrativ ;

PETRICA CHIRIAC, Primarul comunei Duda-Epureni , judeful Vaslui

nr.57 /2or9

,

DISPUN:
Art.l. Se stabilesc in comuna Duda-Epureni , urmltoarele locuri speciale pentru afigaj electoral,
pentru alegerea Pregedintelui RomAniei din data de 02 noiembrie 2014 :
Afigierul din Sat Epureni - situat in stalia de microbuz

-

Afigierul din Sat Duda - situat ldngl dispensarul uman

\-'

-

A{igierul din Sat Valea-Grecului - situat l6nge troiln ,
Afigierul din Sat Bobeqti - situat la gcoald,
Art 2. Utilizarea locurilor de afigaj electoral este permisi numai candidalilor

pre$edinte

la funclia

de

.

Art.3. Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afig electoral, cu respectarea
dimensiunilor previlzute de art.4l alin.(6) din Lege a nr.370/2004 .
Art.4. In alte locuri dec6t cele stabilite conform art.l afigajul electoral este permis numai cu
acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, dupi caz, al delin[torilor.
Art.S. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozilii se incredin{eazi secretarul comunei .

PRIMAR,
PETRICA CHIRIAC

Duda-Epureni 25.09. 2019
Avizat pentru legalitate ,
Secretarul comunei Duda-Epureni
PIVNICERU CARMEN
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