
 
Primarul orasului Seini 
 

D I S P O Z I T I A   nr.   121 / 2020 

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la alegerile locale  
din anul 2020 

 
Primarul orasului Seini : 

 
 Avand in vedere :  
            Prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile 
administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare 
si desfasurare a acestora, H.G. nr. 576/23.07.2020 pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii 
a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, H.G. nr. 
577/23.07.2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari 
a alegerilor locale din anul 2020, art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali,  
             In baza art.155 alin.1 lit. a, alin. 2 lit. b, si art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, 
privind Codul administrativ, 

D I S P U N E 

 
        Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral la alegerile locale din anul 
2020, dupa cum urmeaza: 

- Pe Panoul de afișaj din centrul orașului Seini; 
- Pe  strada  Băii - la Carieră; 
- La intrare pe strada  Boci ;  
- La intersecția dintre stada Nicolae Bălcescu  și  strada Victoriei – în fața Dispensarului 

Veterinar; 
- La intersecția dintre strada  Eroilor și strada Roșiori ; 
- În P-ța Silvester Janos; 
- În Sat Săbișa – în fața bisericii; 
- În Sat Viile Apei – în fața bisericii. 

 Art.2. Prezenta se comunică: 
- Instituției Prefectului Județul Maramureș; 
- Serviciului de Poliție locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini; 
- Se publică pe site; 
- Se afișează. 

     Seini, la                      Primar, 
  20.08.2020                      ec. Tulbure Gabriela Florica 
 
 Avizat pentru legalitate, 
     Secretar general, 
     Danci Gabriela 


