
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA BIXAD

PRIMAR
Dr s PozrT t A NR.,l w I 2020

privind stabilirea locurilor speciale de afiqai elilIoral ce vor fi utilizate in campania
electorali in vederea organizirii gi desfiqurArii alegerilor pentru Senat gi Camera

Deputafilor din data de 06.72.2020

Primarul Comunei Bixad, judeful Covasna.
AvAnd tn vedere adresa Instituliei Prefectului al Judelului Covasna cu nr. 12SgO

dn 06.1,1'.2020, respectiv Referatul Consilierului din cadrul Cabinetului Primarului nr.
2202106.11..2020,

LuAnd i:r considerare:
-HotHrArea Guvemului nr. 74412020 privind stabilirea datei alegerilor pentru

Senat qi Camera Deputafilor pentru anul2020, modificatH !i completati prin H.G. nr.
78712020;

-punctul 95 din Anexa la HotlrArea Guvernului nr.74512020 pentru aprobarea
calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat gi
Camera Deputalilor din anul202Q modificatd gi completatX prin H.G. nr. 78212020;

-art. 79 din Legea nr. 20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei
Deputafilor , Precum gi pentru organizarea Autoritd]ii Electorale Permanente , cu
modificHrile gi completHrile ulterioare.

in temeiul prevederilor art. L55, alin (2) lit (b), coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b)
din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile gi completdrile
ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se stabilesc locurile speciale de afigaj electoral din comuna Bixad, judelut
Covasna pentru alegerile pentru Senaful si Camera Deputalilor, dupd cum urmeazl:

- Panourile de afigaj Ia stalia de autobuz situat ir centrul comunei Bixad
- Panourile de afiqaj aflate l6ngi magazinul alimentar aflate tn fala Primiriei

comunei Bixad.
- Panourile de afigajinstalate de-a lungul drumului public.
AtL 2, alin. (1) - Este interzis afigajut electoral in alte locuri decAt cele stabilite

potrivit art. L din prezenta dispozifie.
Alin. (2) Nerespectarea prevederilor prezentei dispozifii atrage dupd sine

sancfionarea conform dispoziliilor legale in vigoare.
Art.3. - Cu aducerea Ia tndeplinire a prezentei dispozilii se insdrcineaz[ Primarul

Comunei Bixad.

Comuna Bixad, la data de 06 noiembrie 2020.

Primar,
Bics Mirton

Contrasemneazd,

Secretarul general al comunei

Post uacant


