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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Post Poliție Bod 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
comunei Bod. 
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din 05.11.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.243 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din   anul 2020 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.24376/05.11.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general; 

▪ Art.10 lit. d) din H.G nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

▪ Legea nr.202/2020 pentru modificarea și completare unor acte normative în materie electorală; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din   anul 2020, se 

stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral în Comuna Bod, după cum urmează: 
a) Bod Sat - Panoul publicitar special de pe str. Școlii intersecție cu str. T. Vladimirescu; 
b) sat Colonia-Bod - Panoul publicitar special de pe str. Fabricii- în vecinătatea sediului Poștei. 

Art.2 Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi utilizate de partidele politice, alianțele politice și alianțele 
electorale sau organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independenți. 
Art.3 Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație 
minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afișaj 
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către alt partid politic, alianță politică, alianță 
electorală sau organizație minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent. 
Art.4 Pe fiecare panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație 
minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiș 
electoral. 

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general. 

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


