
JUDETUL HUNEDOARA 

   ORASUL GEOAGIU 

           PRIMAR 

DISPOZITIA  nr. 192 /2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, 

in vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 

  din data de 27 septembrie 2020  

 

Primarul orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Având în vedere referatul Secretarului nr. 6043/ 25.08.2020 prin care se arată că este necesară 

asigurarea unui proces electoral corect şi transparent în vederea desfăşurării alegerilor locale  din data de  27 

septembrie 2020;   

  În conformitate cu prevederile: 

- Art. 79 alin.1  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 1 din Legea 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; 

- Art. 11 lit. h  din HGR nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020; 

- Art. 3 lit. ”ș” și art. 12 alin. (1) lit. ”g” din HGR nr. 578 din 22 iulie 2020 privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020; 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1)  lit. “ a “, alin. (2) lit. ”b” si art. 196 alin. (1) lit. ”b”  din  OUG  

nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1.  In vederea desfasurarii in conditii optime a campaniei electorale pentru alegerea autorităţile 

administraţiei publice locale  din data de 05 iunie 2016, se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afisaj 

electoral: 

1. Pentru localitatea Geoagiu – panourile de afisaj de la: Pod Mahler,  Cartierul Muzicanţilor, sediu 

primărie, Casa de cultura Geoagiu, Parcare Şmila; 

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,  la intersecția 

dintre strada Principală cu strada Bălții ; 

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 ; 

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.  Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica: 

- Institutiei Prefectului - judetul Hunedoara 

- Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, în toate localităţile componente ale unităţii 

administrativ-teritoriale. 

      Geoagiu, 25.08.2020 

               PRIMAR,                                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                                       Secretar General   

          ec. Cărăguţ Vasile                                                                               Jr. Cimpoeşu Maria 


