ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor speciale de afi~aj electoral In campania electoralã pentru alegerea
Senatului ~i a Camerei Deputa~i1or din anul 2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

In baza prevederilor art.79 aim. (1) din Legea nr. 208 din 20 julie 2015 privind alegerea
Senatului ~i a Camerei Deputa~i1or, precum ~i pentru organizarea ~i functionarea Autoritã~ii
Electorale Permanente, cu modificãrile ~i completãrile uiterioare;
conform pCt. 95 din Programul Calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare
organizärii ~i desffi~urärii In bune condipi a alegerilor pentru Senat ~i Camera Deputa~ilor din anul
2020, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 745 din 03 septembrie 2020 ~i a dispozitiilor art. 10,
lit. (d) din Hotãrârea Guvernului Nr. 754/2020 privind stabilirea mãsurilor tehnice necesare bunei
organizäri ~i desffi~uräri a alegerilor pentru Senat ~i Camera Deputa~i1or din anul 2020;
In temeiul art. 196 aIm. (1) litera b) din Ordonanta de Urgen~a a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificãrile ~i completarile ulterioare,

di spun e:
Art. 1
Se stabilesc locurile speciale de afi~aj electoral in campania electoralA pentru
alegerea Senatului ~i a Camerei Deputa~ilor din anul 2020, dupa cum urmeazä:
1. Pietonalul Transilvaniei —Zona Casa Cartii 12 panouri cu o suprafa~a de I mp.
fiecare;
2. Parcul ,,Junior” 12 panouri cu o suprafa~a de 1 mp. fiecare;
3. Parcul Primäriei din Piata Revolutiei —12 panouri cu o suprafata de 1 mp. fiecare;
4. Parcul ,,Mihai Eminescu”, aleea de intrarea din B-dul. M. Eminescu 12 panouri
cu o suprafa~a de 1 mp. fiecare;
5. Parcul Sucevei 12 panouri cu o suprafa~a de I mp. fiecare;
6. Parcul Tineretului, aleea de intrare din str.Tudor Vladimirescu —12 panouri cu o
suprafata de I mp. fiecare;
7. Calea Nationala, zona fostei uzine electrice (sediul E.ON)
12 panouri cu o
suprafa~a de 1 mp. fieCare;
8. B-dul. George Enescu mntersectie cu B-dul. Primãverii
12 panouri Cu o
suprafa~a de 1 mp. fieCare;
9. Cartier ANL Ci~mea ( intrarea din str. Dobo~ari) 12 panouri cu o suprafa~a de I
mp. fiecare;
10. Cartier ANL Bucovina ( intrarea din str. Bucovina) 12 panouri cu o suprafa~A
de 1 mp. fiecare;
11. Cartier Tulbureni, zona Bisericii ,,Sf.Mina” 12 panouri cu o suprafatä de 1 mp.
fiecare;
12. ParCul adjacent sälii de sport a Liceului Pedagogic ( inspre str. Drago~ VodA) —12
panouri cu o suprafa~A de I mp. fiecare;
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13. Str.Bucovina, vis-a-vis de Colegiul Economic ,,Octav Onicescu” 12 panouri cu
o suprafata de I mp. fiecare;
14. Parcul Curcubeului- 12 panouri cu o suprafa~à de I mp. fiecare;
15. Str. Ion Pillat (In fata sediului S.C. ,,VICTOR CONSTRUCT S.R.L. Boto~ani”)
12 panouri cu 0 suprafa~ä de 1 mp. fiecare.

Art. 2
Directia de Servicii Publice, Sport ~i Agrement Boto~ani va asigura mon area
panourilor de afi~aj electoral prevàzute la art. 1 pânä cel mai târziu la data de 05 noiembrie 2020,
orele 2 1,00.
-

Art. 3 (1) Panourile pentru afi~aj electoral vor fi personalizate pentru iecare formatiune
politicä, aliantä, organiza~ie a minoritatilor nationale, care participä Ia alegerile pentru Senat ~i
Camera Deputa~ilor din anul 2020, urmând a fi folosite potrivit inscrip~iilor de personalizare.
(2) In vederea personalizarii panourilor de afi~aj electoral se pune Ia dispozi~ia
Biroului Administrativ Gospodãresc din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, In copie
procesul verbal Incheiat de Biroul Electoral de Circurnscrip~ie Judeteana nr. 7 Boto~ani, prin care se
constatä candidaturile rämase definitive.
Art. 4

Prezenta dispozi~ie se comunicä:
Institutiei Prefectului Judetul Botosani
Direc~iei de Servicii Publice, Sport ~i Agrement Boto~ani
Poli~iei Locale a municipiului Boto~ani
se aduce Ia cuno~tinta publicä prin afi~are, pe site-ui Primäriei municipiului Boto~ani ~i la la
avizierul institutiei.
-

Contrasemneazä,
Secreta General, loan Apostu

Boto~ani, 03 noiembrie 2020
Nr. 1046

