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JT'DETUL BUZAU
COMUNA ULMENI
-PRI},TAR-

DISPOZITIE
privinC stabil-irea s-z asigurarea focurifor speciale pentru af isaj
eLectoraL pentru aleqerea SenatuLui sr, a Camerei Deputatil-or din data
77.72.2076

de

Primarul comunei U1meni, judetul Buzau
Avand in vedere:

din cadrul aparatului
comparti-mentului juridic
-referatul
specia.litate a1 Primarul-ui comunei Ulmeni, j udetul Buzau, inregistrat

r 1"11,4/C.;
' -adr6sa Institutier
";.8VqV
y'refectului

de

Ia

Buzau nr. 23625/01.11.20L6;
-nrarza6|eri1e Hotararii Guvernului nr. 634 / 20L6, privind stabil-irea
datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016;
alegterea
art .19 drn Legea nr. 208 / 20L5, privind
yrvvv
-nrorza6]eril-e
Senatului- qi a Camerei Deputafilor, precum qi pentru organizarea pi
y!uvv

functionarea Autoritetii

Electorale

Permanente,

In temeiuJ. art. 68 din Legea nr. 275/2OOL privind administratia
publica locala repubJ.icatar cu modificarile si compJ.etariJ.e ulterioare

DISPUNE:

Se stabi-Iesc locurile
speci-ale pentru af isa j electoral
pentru alegerea Senatului
si a Camerei Deputatilor
din data de
11 . 12 .20L6 , l-a nivelul
comunei Ulmeni, ; udetul Buzau, dupa cum urmeaza :
Pentru satul Ul-meni af isa j ul se asigura prin doua panouri
a)
amplasate ast.fel:
-in zor\a Postului de Politie pe gardul de incinta a gospodariei
cetateanului Chiranoiu Nicusoara-latura sudica.
pe gardul de incinta a gospodariei
-in zona sediului Primariei
cetateanului Mihai V Gheorghe-latura estica.
b) Pentru satul Vilcele afisajul se asigura prin panoul amplasat pe
gardul de incinta a cetateanului Deleanu l"Iarius-Iatura vestica.
n \ Dan,l111 satul- Serglg af isa j ul se asigura prin panoul amplasat in
zona Scof ii pe gararrt Oe incinta aI f ostei Scoli cu cls.I-Maratalatura vestica.
d) Pentru satul Clondiru afisajul
se asigura prin panoul amplasat
in zona Scolii generale , rNicoJ-ae Ispas" pe gardul de incinta al Scotii
generale rrNicolae Ispas"-pe latura nordica.
e) Pentru satul Baltareti afisajul se asigura prin panoul amplasat
in zona magazinului PF Ene MihaeJ.a pe gardul de incinta a gospodariei
cetateanului Ene Mihaela-latura nordica.
ART.2. Un afis electoral amplasat in locurile
speciale Ce afisaj
el-ectoral nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm
cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400
nim o latura si 250 rTim cealalta latura.
ART.3. (1) Afisarea in alte locuri decat cele amenaj ate este
inter zlsa.
(2) Postul de politie Iocala Ulmeni va sprij ini ca actiunea
de afisare si pastrare a integritatii
afiselor sa nu fie tul-burata.
ART.4. Secretarul comunej- Ulmeni va comunica prezenta persoanelor
si autoritatilor
interesate si o va aduce 1a cunostinta publica prin
afisare.
ART. 1 .
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Avizat
p.'Secretar,
Alecu Mihai Cristian
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