
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral

care se vor utiliza in campania electorald
pentru alegerea autoritdtilor administrafi,ei publice locale

Giin[ Iulian * primarul comunei Tarcdu,judelul Neam!;

Avflnd in vedere prevederile arl. 19 din Legea nr. 11512016 pentru alegerea autoritdtilor

administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administra{iei publice locale nr.215l200l, precum

qi pentru modificarea qi completareal-egti nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali;

Cu respectarea Hotdrd.rii Guvernului nr. 5212076, pentru aprobarea calendarului actiunilor din

cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;

Urmare a circularei nr. 5.95712I.04.2016 a Instituliei Prefectului judelului Neam! prin care se

solicitd autoritdtilor locale sd procedeze p6nd la datade 05.05.2016 la stabilirea locurilor speciale de afigaj

electoral care se vor utiliza de competitorii electorali in campania electorald ce se d.eruleazd, pentru

alegerea autoritSlilor administraliei publice locale;

in temeiul afi. 63 alin. ( i ) Iit. ,,a", alin. (2), art. 64 qi ale art. 68 alin. ( 1) din Legea administraliei

publice locale nr. 21512001, republicatd.,

DISPUN:

Art. 1 Se stabilesc locurile speciale pentru afiqaj electoral pe rczacomunei Tarcdu care se vor
ulthza in campania electorald pentru alegerea autoritd.lilor administraliei publice locale din
data de 5 iunie 2016, dupd cum urmeazd.:

1. panouri de afiqaj electoral montate ldngd corpul A al Primdriei comunei Tarcdu (dou6);
2. panou de afiqaj electoral montat lAngd magazinul alimentar din satul Straja;
3. panou de afiqaj electoral montat ldngd Grddinila Cazaci;
4. panou de afigaj electoral montat l6ngd Gradinila Brateq;
5. magazinul alimentar pentru satul Ardeluta (in exteriorul clddirii).

Art.Z Afiqajul electoral ?n perioada de derulare a campaniei electorale pentru alegerea
autoritdlilor administraliei publice locale in aite locuri dec6t cele menlionate la art. 1 este
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupd caz, al defindtorilor.

Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozilrie se comunicd Institu{iei Prefectului
jude{ului Neam!, in vederea exercitdrii controlului de legalitate qi va fi adusd la cunoptin{d
publicd prin afigaj.

Av izeazd, pentru legalitate,
Secretar rfuncu Gheorghe
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