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D I S P O Z I T I A    Nr. 144
privind stabilirea locurilor speciale pentru afsaa electoral din localitate care

pot f utilizate pentru alegerea Preşedintelui României

Primarul comunei Săpoca, județul Buzău;
Având in vedere:
- adresele nr. 12 338/19.09.2019  și  nr.12578/24.09.2019 ale Institutiei

Prefectului judetului Buzau;
-  prevederile   art.  41  alin.  (2)  și  (3)  din  Legea   nr.  370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, republicată;
-prevederile anexei  nr.1 - pct.43 din HG.  630 / 2019 privind aprobarea

Programului  calendaristic   pentru  realizarea  acţiunilor  necesare  pentru
alegerea Preşedintelui României în anul 2019;

-  prevederile   art.  8  lit.  d)  din   H.G.  nr.  631/2019 privind  stabilirea
măsurilor  pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  alegerilor   pentru
Preşedintele României din anul 2019;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,, ,art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art.1.-  (1).Se  stabilesc  locurile  speciale  pentru  afsaj  electoral  din
localitate care pot f utilizate pentru alegerea Preşedintelui României, după cum
urmează:

a) la sediul primariei;
b) la caminul cultural din satul Sapoca;
c) la terenul de fotbal din satul Sapoca;
d) langa troita din fostul sat Valea Putului,la intrare pe ulita bisericii;
e) la caminul cultural din satul Matesti;
f) la piata din zona Pod Blajanca Matesti .

 (2) Afsele electorale se pot atasa, în locurile prevazute la alin.(1),
numai pe panourile special amenajate în acest scop.

Art.2.- Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica prin
afşare  la  sediul  primăriei  prezenta  dispozitie  si  o  va  comunica  Postului  de
politie Săpoca si autoritaților interesate.

Sapoca, 25 septembrie 2019
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