ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor de afişaj electoral de pe teritoriul comunei Dorna Arini,
judeţul Suceava, pentru alegerea autorităţilor publice locale din anul 2016

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare referatul secretarului comunei Dorna Arini, înregistrat sub nr. 2976
din 29.04.2016,
în temeiul prevederilor art. 79 alin. (1), (2) ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „a" şi „e", alin. (2), art. 68 alin. (1) şi art.l 15 alin.
(1) litera "a" din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

DISPUN:

Art.l (1) - Se aprobă stabilirea locurilor de afişaj electoral de pe teritoriul comunei Dorna
Arini, judeţul Suceava, după cum urmează:
- panourile din faţa Căminului Cultural Cozăneşti
- panourile din curtea Primăriei Dorna Arini
- panoul de la Şcoala Generală cu clasele I - IV Rusca
- panoul de la Şcoala Generală cu clasele I - IV Doma Arini - Gura Negrii
- panouri din faţa fostului magazin FEDERAL COOP, Ortoaia
panouri din zona magazinului Sunători (Călineşti)
- panouri din zona intersecţiei DC76 cu DC Gheorghiţeni.
(2) - în alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişaj ul electoral este permis
numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau după caz, al deţinătorilor.
(3) - Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a
afişelor electorale şi să urmărească respectarea prevederilor legale referitoare la dimensiunile şi
conţinutul afişelor electorale.
Art.2 - Secretarul comunei va aduce această dispoziţie la cunoştinţă publică şi a celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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