
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMAR 
COMUNA MOACSA 

D I S P O Z I T I A NR. 80/2020 
privind stabilirea ~i asigurarea locurilor speciale pentru afi~aj electoral in comuna Moac~a 

la alegerea Senatului ~i a Camerei deputatilor din 6 decembrie 2020 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
Analizand Referatul nr. 2.042/30.10.2020 intocrnit de prirnarul cornunei Moaqa prin care 

se propune erniterea unei dispozitii privind stabilirea locurilor speciale pentru afi~aj electoral; 
Avand in vedere punctul nr. 95 din anexa H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea 

calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat ~i Camera 
Deputatilor din anul 2020; 

In baza prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului ~i 
a Carnerei Deputatilor, precurn ~i pentru organizarea ~i functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

In terneiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit."a", alin. (2) lit. "b", art. 196 alin. (1) lit. "b" 
din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificarile 
~i cornpletarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - Se stabilesc ~i se asigura locurile speciale de afi~aj electoral in cornuna Moac~a 
la alegerea Senatului ~i a Carnerei deputatilor din 6 decernbrie 2020, astfel: 

A.SATUL MOAC$A: 
- in fata Prirnariei Cornunei Moaqa; 
- in fata cladirii fostei ~coli Generale cu clasele I-IV din grupul satesc 

ERESTEGHIN. 
B.SATUL PADURENI: 
- in fata ~colii cu clase I-IV. 

Art. 2. - Nerespectarea acestor locuri speciale de afi~aj electoral va atrage raspunderea 
contraventioala, conform prevederilor legale in vigoare. 

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza prirnarul 
comunei Moac~a. 

Moac~a, la 30 

p 
DES 

Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~~-~ 



Nr. 2.042/30.10.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RUL COMUNEI MOAC~A .. 

REFERAT 
privind stabilira ~i asigurarea locurilor speciale pentru afi~aj electoral in cornuna Moac~a 

la alegerea Senatului ~i a Carnerei deputafilor din 6 decernbrie 2020 

In conformitate cu .prevederile articolului 79 alin. ( 1) ~i alin. (2) din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului ~i a Camerei Deputatilor, precum ~i pentru organizarea ~i funqionarea 
Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
"(1) Primarii sunt obligafi ca pana la fnceperea campaniei electorale sa stabileasca prin 
dispozifie locuri speciale pentru afi~aj electoral ~i sa asigure amplasarea de panouri electorale 
fn cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice ~i aliantelor electorale care declara ca depun 
liste de candidati, precum ~i de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa · fie situate in 
zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice ~i a celorlalte 
activitati din localitatile respective. 
(2) Primarii sunt obligafi sa monteze eel pufin un panou electoral ~i fn fiecare sat aparfinator 

sau localitate componenta din unitatea administrativ-teritoriala respectiva." 
In baza prevederilor punctului nr. 95 din anexa H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea 

calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat ~i Camera 
Deputatilor din anul 2020, se stabile$te ca pana la data inceperii campaniei electorale primari 
sunt obligati ca prin dispozitie sa stabileasca $i sa asigure locurile speciale de afi$aj electoral $i 
asigurarea amplasarii de panouri electorale. 

A vand 1n vedere cele prezentate mai sus propun emiterea unei disopzitii cu privire la 
stabilire a locurilor speciale de afi~aj electoral la alegerea Senatului ~i a Camerei deputatilor din 6 
decembrie 2020. 


