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DISPOZITIA
Nr. 269 din 25.08.2020
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, ce vor fi utilizate in campania electorala la
alegerile locale din anul 2020

Ionel CIUBOTARU, primarul orasului Roznov, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile art. 79 alin. (1) 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;
Tinand cont de prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luand act de prevederile punctului 59 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Primarul Orasului Roznov, judetul Neamt:

D I S P U N E:

Art. 1. Pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor locale din anul 2020,
pe raza orasului Roznov, judetul Neamt, se stabilesc locurile speciale pentru afisaj eletoral dupa
cum urmeaza:
a) Caminul Cultural din localitatea Slobozia, orasul Roznov;
b) Caminul Cultural din localitatea Chintinici, orasul Roznov;
c) Avizierul din fata Parcului peisagistic, din orasul Roznov;
d) Avizierul din incinta parcarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor, din orasul Roznov.

Art.2 Secretarul general al orasului Roznov, va asigura comunicarea prezentei dispozitii
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Primar,
Ionel CIUBOTARU

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General al orasului Roznov
Alina Diana STOIAN
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