R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI TÂRSOLT
DISPOZIŢIA NR. 63/2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral,în comuna Târșolț,pentru
alegerea Presedintelui României din data de 10 noiembrie 2019.
POP GRIGORE Primarul Comunei Târşolţ.
Având în vedere :
- referatul nr.839 din 18.09.2019 cu privire la propunerea privind
stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral,în comuna Târșolț, pentru alegerea
Presedintelui României în anul 2019 din data de 10 noiembrie 2019
-art.41 alin.1 din Legea nr.370/2004 privind alegerea presedintelui
Romaniei ,republicată,completată și modificată .
- Hotărârea nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 2019,poz.43
- art. 155 alin.2 lit.b,art.156 alin.1,art.196 alin.1lit.b și art.243 alin.1lit.a din
Ordonanta de Urgentă nr .57 privind Codul administrativ.

DISPUNE
ART.1. - Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în comuna
Târșolț,pentru Presedintelui României din data de 10 noiembrie 2019, după cum
urmează :
1). Localitatea Târşolţ :
Panou electoral amplasat în incinta sediului Primăriei , din loc.Târşolţ nr.85;
Panou electoral în incinta Căminul cultural loc.Târşolţ, nr.85;
Panou electoral în incinta Postei , loc. Târsolt nr.89.
2).Localitatea Aliceni :
Panoul electoral amplasat în fata clădiri Şcoli Gimnaziale dinloc. Aliceni nr.
89.
ART.2.- Utilizarea locurilor de afişaj electoral stabilite la art.1 este permisă
numai partidelor politice , alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.
ART.3. - Se interzice afişajul electoral pe spaţiile publice, altele decât cele
stabilite prin prezenta dispoziţie.
ART.4. - Primarul, cu sprijinul Secţiei 8 Poliţie Rurală Gherţa Mică - Postul de
poliţie comunal Târşolţ , vor asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale
amplasate în locurile autorizate.
ART.5. - Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Primăriei, se comunică
Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, organelor de ordine publică din comuna
Târşolţ .
Târşolţ la 23 .09. 2019
PRIMAR
POP GRIGORE
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SECRETAR GENERAL
NAP ZORICA NICULINA

