
JUDETUL BRASOV

COMUNA UNGRA

- PRIMAR -

            DISPOZITIA NR 144

- din 06.11.2020-

- privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral n COM.UNGRA , in vederea organizarii ȋn COM.UNGRA , in vederea organizarii 
si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06.12.2020 –

   Primarul Com.Ungra, jud.Brasov - dl.SCHIOPU SILVIU-MIRCEA ;   

   In conformitate cu prevederile:
-art. 79 alin (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si 
pentru organizarea si functionarea A.E.P. ;

-punctul 95 din Anexa la HG. nr. 545/2020 pentru aprobarea  calendarului actiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camerra Deputatilor din anul 2020,

-prevederile art.10 lit.d) din HG.nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,

   In temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

                    Primarul com.Ungra emite urmatoarea DISPOZITIE :

   Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral n Com.Ungra, jud.Brasov, ce vor fi utilizate n ȋn COM.UNGRA , in vederea organizarii ȋn COM.UNGRA , in vederea organizarii 
campania electorala la alegerile parlamentare din anul 2020 - in conditiile legii, astfel:

      -    La Ungra – la panoul amplasat in fata Primariei com.Ungra, jud.Brasov;

- La Daisoara – la panoul amplasat in fata Gradinitei din localitatea Daisoara, com.Ungra, 
jud.Brasov.

   Art. 2.  Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afişare, se va publica pe site-ul Primariei 
si se va comunica Politiei Locale Ungra  precum si Institutiei Prefectului – Jud. Brasov.

                            PRIMAR                                                                                CONTRASEMNEAZA

         SCHIOPU SILVIU-MIRCEA                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                                           ONEATA ELENA
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