ROMANIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL MARGHITA
PRIMARUL MUNICIPIULUI MARGIIITA

DISPOZITIA
nr. 514 din 04.11.2020
privind stabilirea locurilor speciale pentru afi$aj electoral in Municipiul Marghita $i satele
aparfinitoare cu ocazia alegerilor pentru Senat $i Camera Deputa{ilor din anul 2020
Analiz6nd temeiurile j uridice, respectiv:
a. prevederile art.79 alin.(1)-(8) din Legea nr.20812015, actualizatd 9i republicatd, privind
alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor;
b. HotdrArea Guvernului nr. 75412020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei
organlzdri si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul2020;
fin6nd cont de:
-pct.95 din HotirArea Guvernului nr.745103.09.2020 pentru aprobarea calendafului acliunilor din
cuprinsuJ perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020;
in temeiul prevederilor art. 196 alin. (l) lit. b) din Oldonanla de ufgenF a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administlativ, cu modificdrile gi cornpletirile u lterioare,Primarul
Municipiului Marghita, emite urmdtoarea

DISPOZIf,IE:
locuri speciale pentru afiqaj electolal in Municipiul Malghita
Chel qi Ghenetea cu amplasarea urm[toarelor panouri electorale:
electoral pe str. N.Bdlcescu , colJ cu Calea Republicii
electoral in parcuJ din str. Pandurilor
electoral Calea Republicii in fa{a magazinului Transilvania
4, Panoul de afiqaj electoral Calea Republicii in vecindtatea blocului nr.26, lAngd magazinul

Art,

1 - Se stabilesc urmdtoarele

$i satele aparlinAtoare
l. Panoul de afiEaj
?. Panoul de afiqaj
3, Panoul de afiqaj
Orange

afi;aj electoral stf. Eroilor colt cu str. Progresului
6. Panoul de afiqaj electoral Platoul din Aleea Tineretului
7. Panoul de afiqaj electoral sat CheJ in fa{a dispensarului medical
8. Panoul de afiEaj electolal sat Ghenetea centrul localititii.
5. Panoul de

Art.2Utilizarea loculilor de afiqaj electoral este permisi partidelor politice, alianfelor
politice gi alian{elor electorale sau olganiza{iilor minoritdlilor naJionale care participd la alegeri
9i candidaJilor independenli.

Art.3 Este interzisl utilizarea de c[tre un parlid politic, alianld politici, alian]d electorald sau
organizalie a ceth{enilor aparlinAnd minoritdlilor na}ionale care participd la alegeri ori candidat
independent a locurilor speciale de afiqaj electoral, astfel incAt sd impiedice folosirea acestora de
cdtre un alt parlid politic, alianJl politici, alian![ electoralb sau olganizaJie a cetdlenilor
apa(indnd minoritAlilor nalionale care participd la alegeri ori candidat independent
4 Se imputerniceqte Polilia localA a Municipiului Marghita pentru asigurarea integritAtii
panourilor gi a afigele electorale amplasate pe aceste panotlri

Art.

5 Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtin{d publicd prin afigare la sediul primdriei 9i pe
site-ul www.marghita.ro gi se comunicd cu :

Art.

.

Institulia Prefectului B ihor
Politia Locala Malghita
Polilia Municipiului Marghita
Jandarmeria Romdni.
Spre afiqare
La dosar

PRIMAI{UL MUNICIPIULU] MARGHITA

CONTRASEMNEAZA PENTRU I,ECALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Cornelia D

