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D I S P O Z I Ţ I E 

pentru delimitarea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Griviţa, 

pentru perioada alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

 

 Având în vedere: 

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

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 - pct. 59 din H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2020; 

- circulara Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui nr. 13342/21.08.2020 cu privire la necesitatea 

stabilirii locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Griviţa; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

Art. 1. - În vederea desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data 

27 septembrie 2020, pe raza comunei Griviţa, se delimitează locurile speciale pentru afişajul 

electoral, după cum urmează: 

- sat Griviţa – avizier centru - biserică; 

          - avizier zona Damian Emilia; 

          - avizier zona Munteanu Zisu. 

- sat Trestiana – avizier Grădiniţă; 

              - avizier staţii de autobuz - 2; 

              - avizier zona Apostu Dan. 

- sat Odaia Bursucani – avizier Moară; 

 - avizier staţia de autobuz; 

 - avizier troiţă. 

Art. 2. - Afişajul electoral va fi permis şi în alte locuri în afara celor prevăzute mai sus, dar 

numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau după caz al deţinatorului spaţiului respectiv. 

Art. 3. - Se interzice afişajul electoral pe stâlpi, staţii de autobuz, porţi sau alte locuri 

aferente domeniului public. 

 Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

comunei instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

                                                      

     Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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