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D I S P O ZIT I A Nr. 12912020
privÍnd síabilirea locurilor speciule pentru aÍÍsaj electoral din comuna

Cfrrla pentru cumpania electoralő a alegerilor pentru
Senat Si a Camera Deputalilor din duta de 6 decembrie 2020

Primarul comunei Cár\a,j udetul Harghita.
Avánd in vedere prevederile Hotárárii Guvernului nr.744l2020 privind

stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputafilor din anul2020, a pct.95
din Hotárárea Guvernului nr.74512020 pentru aprobarea calendarului ac{iunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat qi Camera Deputa{ilor din
anul 2020;

in conformitate cu prevederile art.79 alin.(l) din Legea nr.2O8l2}15 privind
alegerea Senatului qi a Camerei Deputalilor, precum qi pentru organizarea qi
funclionarea Autoritátii Electorale Permanente, cu modificárile qi completárile
ulterioare;

tn temeiul prevederilor art.155 alin.(I) Iit.,,a", alin{2) Iit.,,b", art.I96 alin.(1)
lit.',b'' din ordonanla de Urgen!á a Guvernului rc.57l20l9 privind Codul
administrativ, cu modificárile Ei completárile ulterioare;

DISPUI{E:
Art.1.Se stabilesc locurile speciale pentru afiqaj electoral pe teritoriul comunei

Cá\a pentru campania electoralá referitoare a alegerile pentru alegerea Senatului qi a
Camerei Deputalilor din data de 06 decembrie 2020, dupá cum urmeazá:

. panoul de afigaj de la intrarea ín cládirea Primáriei Cáfia
o in centrul satului Cdrta, panoul montat in parcul situat in fala qcolii

generale,,Martonfff Gyorgy" ;

o in centrul satului Ineu panoul de afigaj de la intrarea in cáminul cultural;
o panoul de afiEaj de la intrarea in cládirea gcolii din satul Ineu;

Art.2.In alte locuri decát cele stabilite conform art.l afigajul electoral este
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor Sau' dupá caz) aI

delinátorilor.
Arí3.$eful Postului de Polilie Cáfia, ca qef al organului de ordine publicá localá

Se Va obliga de asigurarea integritálii panourilor qi afigajelor electorale.
Art.4.Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtin!á publicá prin afiqare la sediul

Primáriei, Se Va comunica $efului Postului de Poli1ie Cá$a, precum gi Institu1iei
Prefectului Judelului Harghita 

comuna carfu, Ia 6 noiembrie 2020
PRIMAR,
Gábor Tibor 
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Contrasemneazá pentru legalitate"
Socretar general al comunei,
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