
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 112 DIN 24.08.2020 

 

cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral din Comuna Onceşti,  

Județul Bacau, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale din 27 SEPTEMBRIE 2020 

 

         Primarul Comunei Oncesti, Judetul Bacau; 

         Având in vedere: 

         - Adresa nr. 16301/20.08.2020, prin care Instituția Prefectului – Județul Bacău solicită  

comunicarea Dispoziției primarului cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral din 

Comuna Onceşti, Judetul Bacau, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din data de 27 SEPTEMBRIE 2020; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 190/24.08.2020, prin care se propune stabilirea 

locurilor speciale pentru afisaj electoral din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27.09.2020; 

         - prevederile art. 79, alin. (1) din  Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale                            

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 84/17.06.2020 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; 

         - prevederile pct. 59 din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 576/22.07.2020 pentru aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții                  

a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. b), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale      

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, emite următoarea     

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

         Art. 1 - Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afisaj electoral din Comuna Oncești, 

Judetul Bacau, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din 27 SEPTEMBRIE 2020: 

1. Satul Onceşti – la Căminul Cultural; 

        2. Satul Bărboasa – la Școala Generală; 

        3. Satul Dealu Perjului – la Fântâna publică din zona I.V.V.; 

        4. Satul Onceștii Vechi – la Moara S.C. ,,VIORAL PROD” S.R.L.; 

        5. Satul Satu Nou – la Școala Generală; 

        6. Satul Tarniţa – la Sala de festivităţi ,,Maria Ploaie”; 

        7. Satul Taula – la Şcoala cu clasele I – IV. 

         Art. 2 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

Institutiei Prefectului Judetului Bacau în vederea verificarii legalității. 

         Art. 3  -  Viceprimarul Comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

 

              PRIMAR,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  pentru SECRETAR GENERAL, 

PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                                BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA 


