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PzuMARUL COMUNEI SCHITU GOLESTI

DISPOZITA
r7i

( privind stabilirea locurilor speciale de afi;aj in vedereu desfd;urdrii campaniei electorale in comuna
-.-1,i i,. Schitu Gole;ti, judelul Arge;, pentru alegerea membrilor din Romdnia in Parlamentul European tn
',if,-j,{ti data de 26 mai 2019)

Primarul comunei Schitu GoleEti , judeful Argeg;
Avdnd in vedere:
- adresa nr. 10386i 27.03.2019 a Institutiei Prefectului -judeful Argeg;
- Programul calendaristic pentru rcalizarea ac(iunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romdnia in

Parlamentul European in anul 2019, aprobat prin HG nr. 8ll2019;
- prevederile art.40 din Legea nr.33 / 2007 privind organizarea gi desfrqurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputafilor, precum qi pentru

organizarea qi funcfionarea Autorit[lii Electorale Permanente, cu modific6rile qi completirile ulterioare; .f

"_i, ., intemeiul dispoziliilor art.63 alin. (1) lit.a) Ei alin.(2) precum gi ale art.68 alin. (1) dinLegea nr.2I5 /
:" "'12001 privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 - in vederea desfEgurdrii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romfrnia in
Parlamentul European in data de 26 mai 2019, se stabilesc locurile speciale de aJi;aj, dup[ cum urmeazd: :

a) - pentru satele Schitu Gole;ti Ei Costitd: panourile speciale de aJi;aj din punctele Magazin
Ord;elul minier, Tdndse;ti, Cdminul Cultural Schitu Gole;ti;i Complexal comercial Schitu Gole;ti; '

b) - pentru satul Ldzdresti: panourile speciale de aJi;aj din punctele Primdrie, Cdminul Cultural
LdzdreEti, Stracla Gdrii; t :

c ) - pentru satul Valea Pechii: panoul special de afi;aj din punctul Magazin centru; *
d) - pentru satul Loturi: panoul special de afi.;aj din punctul Magazin Ceau;el.

Art.2 -Prezenta dispozilie va fi adus[ la cunoqtinfa publicd prin afiqare gi publicare pe site-ul instituliei la
adresa wr,'w.schjlugolssliJo qi va fi comunicati prin grija secretarului comunei Schitu Goleqti, Institufiei Prefectului

- judeful Argeq gi Secfiei de polilie rural[ nr. 14 Schitu Golegti .

Data azi 22.04.2019

Avizat,
Secretar,


