ROMANIA
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 69
din data de 26.08 2020
privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru alegerea alegerea autoritatilor publice locale 27 septembrie 2020

Primarul comunei Sincai, judeţul Mureş, Huza Grigore,
Având în vedere:
Necesitatea stabiliri locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Sincai jud
Mures,
Avand in vedere prevederile art 79 di Legea 115/2015 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
In temeiul prevederilor art. 155 si art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
D I S P U N E:
Art.1. Se stabilesc locurile de afişaj electoral pentru alegerea autoritatilor publice locale
27 septembrie 2020 în următoarele zone ale comunei Sincai , conform amplasamentelor
după cum urmează:
Satul ŞINCAI
panouri speciale în imediata apropiere a Primăriei Şincai
Satul PUSTA
panou special in imediata apropiere a Magazinului alimentar Pusta
Satul Şincai Fânaţe
magazin alimentar Şincai –Fânaţe
Satul Lechincioara
Camin cultural Lechincioara
Art.2. Afişajul se va face pe panourile montate potrivit art.1 din prezenta dispozitie şi
vor fi folosite de partide și organizații.
Art.3. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.(1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
Art.4. În alte locuri decât cele stabilite la art.1 din prezenta, este interzisă.
Art.5. Se însărcinează viceprimarul comunei dl Panczel Szilamer cu pregătirea
panourilor pentru afişaj electoral,.
Art.6. Agenții de poliție sunt obligați să asigure integritatea panourilor şi a afişelor.
Art.7. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Sincai în termenul
prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş;
 Postului de Poliţie din comuna Sincai ;
 Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică
prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro
PRIMAR
HUZA GRIGORE
Avizat
Secretar general
Suciu Ludovica Emilia
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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 111
din data de 11 OCTOMBRIE 2019
privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei în anul 2019

Primarul comunei Sincai, judeţul Mureş, Huza Grigore,
Având în vedere:
Necesitatea stabiliri locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Sincai jud
Mures,
Avand in vedere art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea
Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu punctul 43 din anexa privind Programul calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 aprobat prin H.G.R. nr.
630/2019;
In temeiul prevederilor art. 155 si art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
D I S P U N E:
Art.1. Se stabilesc locurile de afişaj electoral pentru alegerea Presedintelui
Romaniei în anul 2019 în următoarele zone ale comunei Sincai , conform amplasamentelor
după cum urmează:
Satul ŞINCAI
panouri speciale în imediata apropiere a Primăriei Şincai
Satul PUSTA
panou special in imediata apropiere a Magazinului alimentar Pusta
Satul Şincai Fanaţe
magazin alimentar Şincai Fînaţe
Satul Lechincioara
Camin cultural Lechincioara
Art.2. Afişajul se va face pe panourile montate potrivit art.1 din prezenta dispozitie şi
vor fi folosite de partide și organizații.
Art.3. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.(1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
Art.4. În alte locuri decât cele stabilite la art.1 din prezenta, este interzisă.
Art.5. Se însărcinează viceprimarul comunei dl Panczel Szilamer cu pregătirea
panourilor pentru afişaj electoral,.
Art.6. Agenții de poliție sunt obligați să asigure integritatea panourilor şi a afişelor.
Art.7. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Sincai în termenul
prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş;
 Postului de Poliţie din comuna Sincai ;
 Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică
prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro
PRIMAR
HUZA GRIGORE
Avizat
Secretar Suciu Ludovica Emilia

