ROMAN IA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR,
DISPOZIŢIA NR. 40/2016
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfăşurării alegerilor
pentru autoritatile administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

Primarul comunei Bruiu, Berghea Ioan,
In conformitate cu prevederile art. 79 alin.(l) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autoritatilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, ale H.G nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, pct. 57 din anexa
la H.G nr. 52/2016 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor din anul 2016
In temeiul art.63 alin.(l) lit.a, raportat la alin.(2), art.68 alin.(l) si art. 115 alin.(l) lit.a) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare,
DISPUNE:
A rt.l. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral in vederea desfăşurării alegerilor
autoritatilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016, după cum urmeaza:
Panoul de afisaj din fata sediului Primăriei comunei Bruiu - sat Bruiu nr.19;
- Poarta imobilului n r.2 0 - sat Bruiu;
- Vitrinele magazinului SC ELIROM SRL Fagaras - punct de lucru in sat Somartin
-

nr. 168;
- Poarta imobilului n r.98-sat Gherdeal.
Art. 2. Afisajul electoral va fi permis si in alte locuri in afara celor prevăzute mai sus, dar
numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz al deţinătorilor spaţiului respectiv
si numai cu luarea masurilor impuse de legislaţia in vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
Art. 3 Se interzice afisajul electoral pe stâlpi, indicatoare rutiere, panoiuri de orientare si
informare
precum si in alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate şi se dă
publicităţii prin grija secretarului comunei.
Emisa in Bruiu la data de 29.04.2016
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DIFUZAT: 1 ex. Instituţia Prefectului
1 ex. Dosar Dispoziţii
1 ex. Afisaj
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AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

