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D I S P O Z I Ţ I E 
 

              privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru alegerile  
pentru Președintele României  din 10.11.2019 

 
           
             Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei 
Ceica privind necesitatea emiterii unei dispoziții  privind stabilirea locurilor de afişaj electoral 
pentru alegerile Președintele României  din 10.11.2019 
      În temeiul alin.1-9 al  art.41 din LEGEA Nr. 370/2004*)pentru alegerea Presedintelui 
Romaniei republicată,modificată și completată cu OUG nr.64/2019, 
          În  baza  HG nr. 485/10.07.2019  privind stabilirea datei de desfasurare alegerilor 
pentru Președintele României  care ste 10.11.2019,precum și HG 630/2019  și HG.631/2019, 
    În baza  art.154,art.155,alin.1,lit.a),alin.2,lit.b) ,art.196,alin.1,lit.b)  din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
             Primarul comunei Ceica , 
 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

 Art.1 Se stabilesc locurile de afişaj electoral pentru organizarea si desfăşurarea 
alegerilor pentru alegerilor pentru Președintele  României din 10 noiembrie 2019,după cum 
urmează : 
 - Panourile de afişaj din centrul localitatii Ceica  
 - Panourile de afişaj de la căminele culturale din satele componente comunei Ceica 
 - Vitrinele spatiilor comerciale din comuna cu acordul proprietarilor 
 - Spatiile private de la strada disponibile – proprietatea cetăţenilor din comună, cu 
acordul acestora. 
 
 Art.2 . Prezenta dispoziţie se comunica cu: 
 - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
 - Afişat public. 
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Nr.202 din 23 septembrie 2019. 
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PROCES- VERBAL 
 
 
 

privind afi șarea la sediul primăriei comunei Ceica a dispoziției primarului 
comunei Ceica nr.202 din 23.09.2019 prin care au fost stabilite  locurile de 

afişaj electoral pentru alegerile  pentru Președintele României  din 
10.11.2019 

 
           

 
 

 
  Azi 23.09.2019  a fost afișată la sediul primăriei Ceica dispoziția 
primarului comunei Ceica nr.202 din 23.09.2019  prin care au fost stabilite  
locurile de afişaj electoral pentru alegerile  pentru Președintele României  
din 10.11.2019. 
            Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal ,azi 
23.09.2019  în 2(două)exemplare. 
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