JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL GEOAGIU
PRIMAR
DISPOZITIA nr. 495 /2016
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral şi a locurilor pentru organizarea si desfasurarea
adunarilor publice în vederea desfasurării alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2016

Primarul orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;
Având în vedere referatul Secretarului nr. 7189/ 09.11.2016 prin care se arată că este necesară
asigurarea unui proces electoral corect şi transparent în vederea desfăşurării alegerilor pentru Camera
Deputatilor si Senat din anul 2016 ;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 79 alin.1 și 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si
pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanent, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
din anul 2016;
- Art. 1 alin. 2 lit. y din HGR nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, cu rectificări;
- Art. 11 lit. d din HGR nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. “ e “ si art. 68 alin. (1) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. In vederea desfasurarii in conditii optime a campaniei electorale pentru alegerea membrilor Camerei
Deputaților și Senatului din data de 11 decembrie 2016, se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afisaj
electoral:
1. Pentru localitatea Geoagiu – panourile de afisaj de la: Pod Mahler, Fabrica Edorom, Cartierul
Muzicanţilor, sediu primărie, Casa de cultura Geoagiu, Parcare Şmila, intersecţia străzilor Rîului cu
Tileş;
2. Pentru localitatea Geoagiu Bai- panouri de afisaj de la Casa de cultura Geoagiu Bai şi Parcare
Ceres;
3. Pentru satul Aurel Vlaicu – panouri de afisaj de la Caminul Cultural Aurel Vlaicu, Moara Saşilor şi ;
4. Pentru satul Bozes - panoul de afisaj de la Caminul Cultural Bozes şi cel de la intersecţia DJ 705
(Balsa) cu DJ 705 D (Băcâia);
5. Pentru satul Cigmau – panoul de afisaj de la fostul sediu CAP;
6. Pentru satul Bacaia – panoul de afisaj de la localul fostei scoli primare Bacaia;
7. Pentru satul Gelmar – panoul de afisaj de la Caminul Cultural Gelmar şi de pe strada Gugulani;
8. Pentru satul Homorod – panoul de afisaj de la Caminul Cultural Homorod, Magazinul satesc
Homorod Suseni;
9. Pentru satul Valeni si Mermezeu – panoul de afişaj Dintre Văi;
10. Pentru satul Renghet – panoul de afisaj de la Caminul Cultural Renghet.

Art. 2 In vederea desfasurarii in conditii optime a campaniei electorale pentru alegerea membrilor Camerei
Deputaților și Senatului din data de 11 decembrie 2016, se stabilesc urmatoarele locuri pentru organizarea si
desfasurarea adunarilor publice :
1. Pentru localitatea Geoagiu – Casa de cultura Geoagiu, ;
2. Pentru localitatea Geoagiu Bai- Parcare Aurel Vlaicu (Hotel Ceres);
3. Pentru satul Aurel Vlaicu – Caminul Cultural Aurel Vlaicu;
4. Pentru satul Bozes - Caminul Cultural Bozes
5. Pentru satul Cigmau – fosta Scoala Primara Cigmau
6. Pentru satul Bacaia – fosta Scoala primara Bacaia;
7. Pentru satul Gelmar – Caminul Cultural Gelmar;
8. Pentru satul Homorod – Caminul Cultural Homorod,
9. Pentru satul Valeni si Mermezeu – Scoala Primara din satul Valeni;
10. Pentru satul Renghet – fosta Scoala Primara Renghet
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului - judetul Hunedoara
- Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, în toate localităţile componente ale unităţii
administrativ-teritoriale.
Geoagiu, 09.11.2016
PRIMAR,
Ec. Cărăguț Vasile
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