ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție comunală
Dorna-Arini, pentru alegerea autorităților publice locale din anul 2020
IOAN MORARU, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- referatul nr. 4213 din 31.07.2020, întocmit de secretarul general al Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava;
- circulara nr. 14165/20/2 din 30.07.2020 a Instituției Prefectului- Județul Suceava;
- prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a acestora;
- prevederile H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020;
- Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 319/2020 privind numerotarea circumscripțiilor
electorale din județul Suceava pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor municipiilor,
orașelor și comunelor din anul 2020;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ”a”, art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 199 alin. (1)
din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;
D I S P U N:
Art. 1 – Se stabilește sediul Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 44
Dorna-Arini în incinta Primăriei Comunei Dorna-Arini, sat Cozănești, nr. 1 A, Județul Suceava,
sala de ședințe, camera 4, având următoarele date de contact:
Telefon: 0230576018, fax: 0230576126, e-mail: primariadornaarini@yahoo.com,
dorna.arini@prefecturasuceava.ro.
Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004legea contenciosului administrativ.
Art. 3 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
dispoziţii, iar secretarul o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, pentru control şi
legalitate precum şi tuturor celor interesaţi.
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