ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMARUL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
DISPOZIŢIA
nr. 88 / 2020
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor
locale din 27 septembrie 2020
Primarul Comunei Orlat , Judeţul Sibiu ,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,
Luând act de dispoziţiile 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,
Ţinând seama de prevederile nr. crt. 59 din anexa la Hotărârea 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,
Având în vedere prevederile art. 155 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ ,
DISPUN :
Art. 1 :
Se stabilesc locurile speciale de afisaj din Comuna Orlat , Judeţul Sibiu , în vederea
organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020, după cum urmează :
LOCURILE SPECIALE DE AFIŞAJ
PANOU AFIŞAJ
PANOU AFIŞAJ CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ORLAT

ADRESA
Comuna Orlat , str. Grănicerilor, nr. 110
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202

Art.2 ( 1 ) : Prezenta dispozitie se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al
comunei Orlat.
( 2 ) : Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei
Orlat.
( 3 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei dipoziţii.
Emisă la Orlat la data : 21 august 2020
PRIMAR
AUREL GÂŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA-ELENA
VME , 5 ex

