ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

.,
DISPOZITIE
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privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din comuna Baltesti pentru amplasarea
panourilor electoral e pentru alegerea Presedintelui Rom aniei din anul 2019
"ii'

Avand in vedere:
Referatul secretarului comunei Baltesti, inregistrat sub nr. 712 5/ 26.09.2019 .
Prevederile art.41 din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei, cu
modifica rile si complet arile ulterioare;
Prevederile art. 8, lite ra d) din HG 631/20i9 privind stab il irea masurilor pentru buna
f un cti ona re si desfas urare a alegeri lor pentru Pres~dintele Romani ei din Cl nul 2019 .
Preve derile pct. 43 din HG nr. 630/2019 privind aproba~ea Programulu i calendarist ic pentru
rea liz are a actiunilor necesare pentru ale gerea Presedintelui Roman ie i in Cl nul 2019 ;
Prevederile art. 155, alin . 2, litera b din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ;
In te me iul art. 196, alin .( l)litera b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Adm ini strativ;
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Ra du Ion, Primarul comunei Baltesti, judetul Praho va, dispune

Art.1 Se st abil esc locuril e speciale de afisaj electoral pentru amplasarea panourilor
electoral e pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019, dupa cum urme az a:
- Pentru satul Baltesti - Afisierul strad al - strada Prin ci pala, nr.23
- Pentru sa t ul lz esti - Afis ie rul stradal - strada Princip ala, nr.13A
.
- Pent ru satul Podenii Ve chi - Afisieru l stradal - Centrul Medica l, nr. 595.
Art.2 Preved eril e prezente i di spozitii var fi duse la in deplinire de prim ar prin
compartimen tele de speci alitate si comun icate pe rs oanelor si inst it utiilc)r interesate de
sec retarul comun ei.
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