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PRIMARUL COMI-INEI SCHITU GOLESTI

DrsPozrTa
Nr.277

( privind stabilirea locurilor speciale de afi;aj in vederea desfi;urdrii campaniei electorale in comunu
Schitu GoleSti, judelul Argeg, pentru alegerea Pre;edintelui Romdniei in data de 10 noiembrie 2019)

Primarul comunei Schitu Golegti , judeful Argeg;
Av6nd in vedere:
- adresa nr. 17 137 I 23 .09 .2019 a Institutiei Prefectului - judelul Argeq;
- Programul calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare pentru alegerea Pregedintelui Rom6niei in aflsls-l:est:

2019, aprobat prin HG nr. 63012019;
- prevederile art. 4l din Legea w.37012004 pentru alegerea Preqedintelui Romdniei, republicatd, cu

rnodificirile gi completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputatilor, precum qi pentru

organizarea gi func(ionarea Autoritdlii Electorale Permanente, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in temeiul dispoziliilor art. 196 alin. (1), lit,b) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, iu

modificlrile ;i completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l - in vederea desfrqurdrii campaniei electorale pentru alegerea Pre;edintelui Romilniei in data rle
10 noiembrie 2019, se srabilesc locurile speciale de aJi;aj, dup[ cum urmeazd: -#i\':::'t'^

a) - pentru satele Schitu Gole;ti ;i Costild: panourile speciale de aJiSaj din punctele Magazin
Ordselul minier, Tdndsegti, Cdminul Culturul Schitu Gole;ti Si Complexul comercial Schitu Gole;ti;

b) - pentru satul Ldzdre;ti: panourile speciale de aJi;aj din punct?le Primdrie, Cdminul Cultural
Ldzdre;ti, Strada Gdrii;

c ) - pentru satul Valea Pechii: panoul special de aJi;aj din punctul Magazin centrq .

d) - pentru satul Loturi: panoul special de aJi;aj din punctul Magazin Ceau;el,

Art.Z -Prezenta dispozilie va fi adusi la cunoqtinfa publici prin afi;are gi publicare pe site-ul instituliei la
adresa r,vw,rv.schitugolesti.ro ;i va fi comunicat6 prin grija secretarului comunei Schitu Golegti, Institufiei Prefectului

- judelul Argeg gi Sec{iei de polilie rural[ nr. 14 Schitu Golegti .

Avizat,
Secrelar,

Cdtdlin VD{DUCr{

Data azi 23.09.2019


