
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA SCOARTA
PRIMAR

D I SP OZITIE nr.76 din 04.mai.2016
privind stabilirea locurilor rp..iut. p*tr.t uzu; .t..toral pentru 4legerea autoritatilor

administratiei .publice locale din anul 2016 in Comuna Scoarta, Judetul Gorj

, Primarul Comunei Scoarla ,judetul Gorj,
'o4vand 

tn vedere :
-prevederile Hotararii Guvemului Romdniei nr.5112016 privind stabilireadatei alegerilor

locale;
-prevederile arL.64 si art.79 din Legea nr. 1 1 512015 pentru alegerea autoritatilor publice locale,

pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.22512001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393 12004 privind Statutul alesilorlocali;

-prevederile pc. 57 al Calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale
din anul 2016, aprobat prin HotardLrea Guvernului Romaniei nr. 5212016.

in temeiul art. 68 alin. I si art. 1 15 alin. (1) lit. a din Legeanr. 21512001',aadministratiei publice
locale,repubhcata,cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.l tn Comuna Scoarla se stabilesc locurile speciale pentru afiqaj electoral pentru alegerea

autoritdlilor administraliei publice locale din anul 2016, dupd cum urmeazd,:

o satul Mogoqani - pangu de afigaj l6ngd statia de autobuz centru;
o satul Cimpu Mare - panou de afiqaj in vecindtatea familiei Stelea Ion ;

o satul Bobu - panou de afiqaj infala localului fostei primarii Bobu;
r satul Lazuri - panou de afiqaj la transformator;
o satul Scoarfa- panou de afigaj Blocul de Locuinle;
o satul Colibaqi - panou de afiqaj intersectia DN67 spre satul Bobu in vecindtatea familiei Ghinda

Marian;
o satul ludieni - panou de afiqaj infala localului Caminului Cultural Budieni ;

r satul Piqteqtii din Deal- panou de afigaj la Bisericd;
o satul Copdcioasa - panou de afigaj in fala localului $colii Gimnaziale Copdcioasa;
o satul Ceratu de Copdcioasa - panou de afigaj in vecindtatea gospoddria familiei Pdrdu Sorin;
o satul Lintea - panou de afiqaj in vecindtatea gospodaria familiei Partenie Doru Gheorghe;

Art.2Utrhzarealocurilorde afisaj electoral este permisd partidelorpolitice,aliantelorpolitice
si alianlelor electorale sau organizatiilor minoritdtilor nationale care participa la alegeri si candidatilor
independent;

Art.3 in alte locuri decat cele stabilite conform art.l, afisajul electroral este permis numai cu
acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor;

Art.4 Secretarul Comunei Scoarta va ite autoritatilor si persoanelor intresate, prezenta

*'

Avizeuzd

dispozitie;


