
ROMANIA 

JUDETUL HARGHITA 
COMUNA MARTINI~ 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 156 12020 

privind stabilirea locurilor speciale de afi~aj electoral pentru 


organizarea ~i desIa~urarea alegerilor autoritatilor administratiei 

publice locale organizate la data de 27 septembrie 2020 


Primarul comunei Martini~, judetul Harghita: 

Av§n.d in vedere prevederile: 

- art.79 alin (1) din Legea nr. 11512015 pentru alegerea 


autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile ~i 

completArile ulterioare, precum ~i art. 2 alin (3) din Legea 
nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei pub lice locale; 

In temeiul prevederilor art. 155, art.196 alin (1) lit.b din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

DISPUN: 

Art.l. Pe teritoriul administrativ al comunei Martini~ se 
delimiteaza 12 locuri speciale de afi~j pentru campania electorala 
destinata organizarii ~i desf'~urarii alegerilor autoritatilor administratiei 
publice locale dupa cum urmeaza: 

-satul Martini~ -panoul special amenajat in fata Primariei comunei 
Martini~, nr.258 

-satul Aldea -panoul in fata Scolii Primare, nr. 144 
-satul Comane~ti - in fata Caminului Cultural nr.l32 
-satul Ghipe~ -in fata Scolii primare, nr. 124 
-satul Calugareni, -in fata c1adirii cantarului satesc, nr.55 
-satul Chin~u -in fata Magazinului Mixt, nr. 5 
-satul Locodeni, -in fata Scolii primare, nr.22 
-satul Badeni, -panoul in fata ~colii Primare, nr. 18 
-satul Rares -in fata Scolii prim are, nr.76 
-satul Sanpaul- in fata Scolii gimnaziale, nr. 127 



-satul Petreni,-ln fata Scolii primare, nr. 25 
-satul Or~eni,- In fata Caminului Cultural, nr.ll 
Art.2. In afara locurilor stabilite la alin.{l), afi~ajul se poate face 

numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al 
detinatorilor ~i numai cu luarea masurilor impuse de legislatia In vigoare 
pentru asigurarea sigurantei cetatenilor. 

Art.3. Utilizarea locurilor speciale pentru afi~ajul electoral este 
permis numai pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele 
electorale, organizatiile cetatenilor apaqinand minoritatilor nationale, 
canditati independenti, care participa la alegeri. 

Art.4. Cu aducerea la mdeplinire a prezentei dispozitii se 
Insarcineaza primarul comunei Martinis ~i secretarul comunei Martinis. 

Art.5. Prevederile prezentei dispozitii se transmite Institutiei 
Prefectului judetului Harghita, ~i se aduce la cuno~tinta publica prin 
afi~are. 

Contrasemneaza pentru legalitate 


SECRETAR, HO~:odi Twtde 



