
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA  TURDAŞ 

PRIMAR 

Tel /Fax 0254/244710         

DISPOZIŢIA Nr. 36/2020 

privind stabilirea locurilor  speciale pentru afișaj electoral în vederea  

 organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale  

din data de 27 septembrie 2020 

 

          Primarul comunei Turdaş, judeţul Hunedoara;      

        Având în vedere referatul secretarului nr. 2/36/25.08.2020 prin care se arată că este necesară 

asigurarea unui proces electoral corect și transparent în vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 

septembrie 2020. 

 În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum 

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

acestora, art. 11 lit. ,,h” din HGR nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare 

bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, art. 3 lit. ,,ș” și art. 12 alin.(1) lit. ,,g” din 

HGR nr. 578 din 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor locale din anul 2020; 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. ,,a”, alin.(2) lit. ,,b” și art. 196 alin.(1) lit. ,,b” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

DISPUNE : 

 

   Art.1. Stabilește locurile speciale de afișaj electoral din comuna Turdaș, județul Hunedoara în 

vederea pregătirii și organizării alegerlor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020, după cum urmează: 

 În sat Turdaș  - Panoul de afișaj de la sediul Consiliului local Turdaș; 

 În sat Pricaz   - Panoul de afișaj de la Căminul Cultural Pricaz; 

                              - Panoul de afișaj de la clădirea administrativă Pricaz; 

 În sat Spini     - Panoul de afișaj de la Școala Primară Spini; 

       În sat Râpaș    - Panoul de afișaj din centrul localității. 

 Art.2.  Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Hunedoara, potrivit prevederilor Legii nr. 

554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

      Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

comunei Turdaş, Post de Poliție Turdaș şi se aduce la cunoștință publică prin afişare. 

 

         Primar,                                                                     Contrasemnează, 

              Bocşeri Remi                                Secretar general,   

                                                                 Lihoacă Melanea 

 

 

 

 

 

 

 

 Turdaş, la 25 august  2020 
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Nr. 2/36/25.08.2020                                                                                    Aprob, 

                                                                                  Primar, 

                                                                                 Bocșeri Remi 

 

 

REFERAT 

privind stabilirea locurilor  speciale pentru afișaj electoral în vederea  

 organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale  

din data de 27 septembrie 2020 

 

  În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a acestora, art. 11 lit. ,,h” din HGR nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, art. 3 lit. ,,ș” și art. 12 

alin.(1) lit. ,,g” din HGR nr. 578 din 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020; 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. ,,a”, alin.(2) lit. ,,b” și art. 196 alin.(1) lit. ,,b” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 Având în vedere cele prezenate mai sus propun emiterea unei dispoziții privind stabilirea locurilor  

speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. 

 

 

 

Secretar general, 

Lihoacă Melanea 

mailto:primariaturdas@yahoo.com

