ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
coMuNA $rMoNE$Tr
PRIMAR

DrsPozrTrA NR. 106t20r9
privind stabilirea $i asigurarea locurilor speciale de afigaj electoral
din comuna $imoneqti pentru alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul
European din anul 2019
Primarul Comunei Simonegri. j ude!ul Harghita.
Avdnd in vedere:
- H.G. nr. 8012019 privind stabilirea zilei de referinld pentru alegerea membrilor din
RomAnia in Parlamentul European din anul 2019;
- pct. 51 din Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesa"re pentru
alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul European in anul 2019, aprobat prin
Hotdrdrea de Guvem nr. 8ll20l9'
- art. 10 din Legea w.3312007 privind organizarea qi des{dqurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare aduse prin Legea
nr.20312018 privind mdsuri de eficientizare a achifirii amenzilor contravenlionale;
- ar|. 79 alin. (l) ;i alin. (2) din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului sr a
Camerei Deputatilor, precum gi pentru organizarea qi funclionarea Autodtdlii Electorale
Permanente, cu ultimele modificdri Ei completdri aduse de Legea ru. 203/2018 privind mdsuri
de eficientizare a achitarii amenzilor contraven{ionale;
art.63 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2)
art. 61 alin. (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu ultimele modificdri gi completdri
ulterioare aduse prin Legea nr. 30512018 pentru modificarea gi completarea Legii nr.
27312006 privind finanjele publice locale, precum qi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/200\.
In baza prevederilor art. 68 alin. (1) gi ale art.115 lit.a) din Legea administraliei
publice locale nr.215/200I, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

-

;i

DISPUN

Art.l.-

Se stabilesc locurile speciale de afiqaj electoral din comuna $imoneqti la
din anul 2019, conform Anexei

alegerea membrilor din Rom6nia in Parlamentul European
care face parte iltegrantd din prezenta dispozilie.

Art.2. - In alte locuri dec6t cele stabilite conform art.

1, afigajul electoral este permis
numai cu acordul scris a1 proprietarilor, administratorilor, sau d:upd caz, al delindtorilor.

Art.3.- Cu aducere la indeplinire a prezentei dispozilii se insdrcineazd primarul
comunei $imoneqti.
Art.4. Prezenta dispozilie se aduce la cunogtinld publicd prin afigare la sediul
primiriei, respectiv pe pagina www.comunasimonesti.ro gi se comunicd Instituliei Prefectului
- Judelul Harghita.
$imoneqti, Ia24 aprilie 2019

..',..
PETER ZOLTAN'

,PRIMAR
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AVIZAT PT. LEGALITATE
F.P. cu atribulii de SECRETAR
GYORGY HAJNALKA
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Anexi la dispozilia primarului nr.

ROMANIA
JUDETULHARGHITA
COMT]NA SIMONESTI
PRIMAR

106124.04.2019

LOCTJRJLE SPECIALE PENTRU AFI$AJ ELECTORAL
pentru alegerile membrilor din RomAnia in Parlamentul European din anril 2019

Locurile speciale pentru afiEaj electoral in Comuna $imoneqti sunt stabiiite dupd cum
urmeazA:

sat.
sat.

Ruginegti - in faJa Cdminului cultural
$imonepti - in fala Primdriei Comunei $imoneqti

in sala de a$teptare a staliei de autobuz
sat.
- in centrul satului
sat. Cidaciu-Mare - in fala Cdminului cultural
sat.
-in fala Cdminului cultural
sat.
-in fala Magazinului Mixt
sat.
-in fala Cdminului cultural
sat.
-in fala Ciminului cultural
sat.
- la punctul de colectare a laptelui
sat,
- in fa{a gcolii
sat. Mediqoru-Mare - in fala Magazinului Mixt
sat.
- in fala Cdminului cultural
sat. Chedea
- in fa{a Cdminului cultural
sat. Chedea
- in fata Cdminului cultural

Cidaciu-Mic

Coblteqti
Mihiileni
Benfid
Tirceqti
Cehe(el
Turdeni

Nicoleni
Mici
Mare

$imonegti,

PRIMAR
PETER ZOLTAN

i.;.i\

la 24 aprilie 2019
AVIZAT PT. LEGALITATE
F.P. cu atribulii de SECRETAR
GYORGYHAJNALKA

