
 
 

DISPOZIȚIA nr.763 din 04 noiembrie 2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral 

 în orașul Petrila,  pentru alegerile pentru Senat și  Camera Deputaților din anul 2020 

 

Primarul orașului Petrila; 

      Având in  vedere referatul nr.32635/2020 al secretarului general al orașului Petrila, prin care se 

propune stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Petrila pentru alegerile pentru Senat 

și  Camera Deputaților din anul 2020; 

În baza dispozițiilor HG nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera 

Deputaților din anul 2020; 

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. (1)–(2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

si a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările si completările ulterioare, si ale punctului 95 din anexa la HG nr. 745/2020 

pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaților din anul 2020; 

           În temeiul dispozitiilor art.155 alin. (1) lit.a, alin.(2) lit.b), art.196 alin. (1) lit. b), art.197 alin. 

(4), art.243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. – Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral în orașul Petrila, pentru alegerile 

pentru Senat și  Camera Deputaților din anul 2020, după cum urmează : 

1. Afișier intersecția str.Minei – str. Republicii  

2. Afișier Casa de Cultura „Ladislau Schmidt” Petrila  

3. Afișier intersecția str.Dacilor – str. Republicii 

4. Afișier Complex 8 Martie 

5. Afișier Cap linie Petrila  

6. Afișier Primăria orașului Petrila  

7. Afișier Poliția Petrila 

8. Afișier intersecția str. 1 Mai – str. Republicii 

9. Afișier Cap Linie Lonea – Parc Decebal  

10. Afișier fosta alimentara Cimpa 

11. Afișier Parc Brătianu 

12. Afișier Cap Linie Cimpa 

13. Afișier Jieț 

14. Afișier Răscoala 

15. Afișier Tirici – Pod Tirici 

Art.2. - Serviciul Public de Politie Locală Petrila asigură integritatea panourilor si a afișelor 

electorale amplasate legal in locurile speciale pentru afișajul electoral. 

Art.3. - Prezenta dispoziție poate fi contestată conform procedurii și termenelor prevăzute de 

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. - Prezenta dispoziție se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si se aduce la 

cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului Petrila .                                               

Orașul Petrila, 4 noiembrie 2020 

                                                                                      Contrasemneaza, 

                   PRIMAR,           Secretar General 

                Vasile JURCA                       Adriana-Elena DĂIAN 


