
ROMANIA
JUDETUL OV J\SNJ\

COMUNJ\ MI FALAU
PRIMAR

DISPOZITJE
Privind stabilirea locurilor specialc de afisaj el .ctoral l.i desf:l;;urilrca campanici clectorale

pentru alegerea Senatului si a arnerei Deputatilor

PRIMARUL COMUNEI MICFALAu,JUDETUL COVASNA
Vazand

Referatul prezentat de secretarul comunei Micfalau ,inregistrat sub nr 1434 din
31.10.2016 .privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral, la alegerile pentru
Senat ~i Camera Deputatilor din 11.12.2016 pe raza comunei Micfalau.

In conformitate cu art 79 alin(l) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului ~i a
Came rei Deputatilor ,precum ~i pentru organiza rea ~i functionarea Autoritatii
Electorale Permanente

Prevederile pct 98 din calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016,aprobat prin Hotararea
Guvernului Romaniei nr 635 din 31 august 2016.

In temeiul art 63 alin (1) lit a ,e si alin (2) art 68 alin(1) art 115 alin (1) lit a din Legea
215/2001 privind administratia publica locala.republicata cu modificarile si cornpletarile
ulterioare

DISPUNE

Art 1 - Se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afisaj electoral in
campania electorala pentru alegerea Senatului ~i a Camerei Deputatilor din data de 11
decembrie 2016

• Panoul de afisaf la sediul Primariei Micfalau
• Panoul de afisaj la Caminul Cultural Micfalau
• Panoul special de afisaj amplasat in fata imobilului nr 102



• Panoul special de afisaj arnplasat in ft1\,1 im ihilului Ill' ..tc;9
• Panoul special de afisaj amplasz t in (,,\<1 imohilului nr:172

Art 2 - In alte locuri dcc.it .olc st.rhilit« Id art (I )<,fi;;iljul cl -ctoral cste
permis numai cu acordul proprictarilor.adn inistr.uorilor .sau dclinatorilor de
imobil.

Art 3 - Se aduce la cunostintf publi 3 prin (1fi~drl' .prin publicarc pe
pagina web al prirnariei wv\'w.mik(lLu.L~lILl,ro,f1ril1 grij'l sccrctarului comunei
Micfalau .

Micfalau la 31 0 tombri \ 2016

PRIMAR
Demeter Ferenc

Nr.70

Exp 5 se difuzeza as{fel
1 exp la dosar I-A
1 exp la lnstitutia Prefectului Jud Covasna
3 exp spre aducere la cunoeiiniii public


