ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZIŢIE
Cu privire la :
-

stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

Având în vedere :
- prevederile art. 79, alin (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- prevederile nr. crt. 59 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii
a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020
- Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare
a acestora
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. b), din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PRIMARUL COMUNEI ICOANA ,
DISPUNE:
Art.1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral: Sediu primărie, panourile de afisaj stradale
situate in fata primariei (Sat Icoana), magazinului La doi pasi (Sat Icoana), magazinului Claufin Nicoland SRL
(Sat Ursoaia), magazinului Ina Lia Com SRL (Sat Ursoaia), sensului giratoriu Floru (sat Floru), gospodării
particulare cu acceptul proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor, cu luarea masurilor impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor .
Art.2. Organele de ordine publică vor asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale şi a celorlalte
materiale de propagandă electorale amplasate în locuri autorizate .
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi înaintată la Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pentru control legalitate,
reprezentanţilor Postului de Poliţie Icoana, iar celor interesaţi prin afişare la sediul Primăriei .
Primar,
Ancuța Gabriela
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