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D I S P O Z I Ţ I E 
 

              privind stabilirea locurilor de afi şaj electoral pentru alegerile  alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale   din 27 septembrie 2020.     

   
             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 alegerea autoritatilor administratiei publice locale  , 
       Ținând cont de art.79,alin.18 din Legea nr.115 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004  
privind Statutul alesilor locali, 
          În  baza  art.2,alin.3 din Legea nr.84/2020 , privind prelungirea mandatelor 
autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
     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 alegerea autoritatilor administratiei publice locale  din 
27 septembrie 2020,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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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

              privind stabilirea locurilor de afi şaj electoral pentru alegerile  
autoritatilor administratiei publice locale   din 27 septembrie 2020.     

   
 

 
 Ținând cont de art.79,alin.18 din Legea nr.115 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004  
privind Statutul alesilor locali, 
          În  baza  art.2,alin.3 din Legea nr.84/2020 , privind prelungirea mandatelor 
autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
     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, 
          Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind stabilirea locurilor de afişaj 
electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale  din 27 septembrie 
2020.    
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PROCES- VERBAL 
 
 
 

privind afi șarea la sediul prim ăriei comunei Ceica a dispozi ției primarului 
comunei Ceica nr.138  din 21.08.2020  prin care au fost stabilite  locurile de 

afişaj electoral pentru alegerea autoritatilor administ ratiei publice locale   din 27 
septembrie 2020.     

   
           
 
 

 
  Azi 21.08.2020  a fost afi șată la sediul prim ăriei Ceica dispozi ția 
primarului comunei Ceica nr.138 din 21.08.2019  pri n care au fost stabilite  
locurile de afi şaj electoral pentru alegerea autoritatilor administ ratiei publice 
locale   din 27 septembrie 2020. 
            Drept pentru care a fost încheiat preze ntul proces-verbal ,azi 21.08.2020 
în 2(dou ă)exemplare. 
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