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D I S P O Z I T I A NR. 71
7
Privind stabiliirea locurilor specia
al de afisa
aj electora
al din comuna Beste
epe pentru
u
a
alegerea
autoritatilo
or locale, an
a 2020
Tipirigan Dumitru
D
prrimar al Co
omunei Bes
stepe, jude
etul Tulcea
a;
Avand in vedere:
abilirii locurilor special de afisa
aj electora
al in comu
una Bestep
pe,
- Necessitatea sta
judetu
ul Tulcea;
- art. 79 , alin (1) din Le
egea nr. 115/2015
1
privind ale
egerea auttoritatilor administra
a
tiei
publice
e locale, pentru mod
dificarea Le
egii adminiistratiei publice locale nr. 215/2
2001 precu
um
si pentru modificcarea si completare
c
a Legii nr. 393/2004
4 privind S
Statutul ale
esilor loca
ali ;
- art.. 2 , alin (3) din Legea
L
nr 84/2020
8
privind
p
pre
elungirea m
mandatelorr autorităților
administrației pu
ublice loca
ale și penttru modific
carea art. 151 alin. (3) din Ordonanța
O
de
urgențță
a
Guvernu
ului
nr..
57/20
019
priivind
C
Codul
administra
a
tiv;
- puncctul 59 din
n Anexa la HGR nr. 576/2020
5
pentru
p
aprrobarea pro
ogramului calendarisstic
pentru realizarea
a actiunilorr necesare organizarrii si desfassurarii in bu
une condittii a alegeriilor
pentru autoritatile
e locale din
n anul 202
20;
In temeiul art. 155 alin.2
a
lit.b, art.156
a
alin
n.1, art.196
6 alin.1 lit.b
b din OUG
G nr. 57/20
019
d Codul administrativ;
privind
PRIMAR
RUL COMU
UNEI BEST
TEPE
EMITE UR
RMATOAR
REA DISPO
OZITIE
Art. 1. Se
e stabilesc locuri spe
eciale de afisaj
a
electo
oral din co
omuna Bes
stepe, jude
etul
Tulcea
a, pentru desfasurare
ea in bune conditii a alegerilor pentru auttoritatile lo
ocale din an
nul
2020 ,dupa cum urmeaza:
p
d fata Primariei com
din
munei Besttepe
- Satul Bestepe: panourile
- Satul Baltenii de
e Sus: panourile amp
plasate pe DJ 222K, llanga biserica
e Jos: la se
ediul Scolii din Balten
nii de Jos
- Satul Baltenii de
Art.2 Seccretarul gen
neral al comunei va face
f
publicca prezenta
a dispozitie
e prin afisa
are
la sediiul institutie
ei si o va comunica
c
D
Directiei
co
ontencios- administra
ativ din cad
drul Institutiei
Prefecctului – Jud
detul Tulcea.
Emisa asttazi 24 august 2020

P R I M A R,
Tipirigan Dumitru

CONTR
RASEMNE
EAZA,
Sec
cretar gen
neral : jr.Po
oh Florenttina
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