
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

-- PRIMAR -- 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru  

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din 5 iunie 2016    

 

Primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău, 
Având în vedere: 

- prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 , pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale , pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali ; 

- prevederile H.G. nr. 52/2016 , pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 ; 
- referatul secretarului comunei Unguriu nr. 2029 / 2016 , 

 

      În temeiul art.68 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “a” din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 
 

D I S P U N E : 
 

  Art.1. Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale din data de 5 

iunie 2016 , se stabilesc, la nivelul comunei Unguriu, ca locuri speciale de afişaj electoral , 

în care se vor amplasa panouri electorale , următoarele locaţii  :  

         -  cămin cultural Unguriu , str. Şoseaua Braşovului , nr. 83 A , sat Unguriu          

         - intersecţia DN 10 Buzău-Braşov cu str. Petrolieră  , sat Ojasca . 

Art.2. Afişajul electoral în alte locuri decăt cele stabilite potrivit art.1 din prezenta dispoziţie 

este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor, sau , dupa caz, al 

deţinătorilor. 

Art.3. Primarul comunei Unguriu , cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne , va 

asigura integritatea panourilor, afişelor electorale şi altor materiale de propagandă electorală 

amplasate în locurile speciale de afişaj precizate la articolul 1 al prezentei dispoziţii . 

Art.4.Secretarul comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU  , 
Ing. Tirizică Gheorghiţă 

 

 
 
 
 

 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
Jr. Marin Adrian Vasile 
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