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D I S P O Z I Ț I A  nr. 77 
 

din 24 august 2020 
 

privind : stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în vederea alegerilor 
pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

 
             Chiriloaie Victor primarul comunei Oancea, judeţul Galaţi ; 
             Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Galați nr.9140 din 
20.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral; 
             Având în vedere prevederile art.79 din Legea 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 și completările ulterioare;   
           Având în vedere prevederile art.155 alin.2 lit.(b) din OUG.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
            În baza art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N 

 
             Art.1 Se stabilesc locuri speciale pentru afișaj electoral în vederea alegerilor 
pentru autorităţile administraţiei publice locale în urmatoarele puncte : 
                   - în satul Oancea pe panoul fix din fața Oficiului Poștal ; 
                   - în satul Slobozia Oancea pe panoul din fața Capelei. 
             Art.2  In alte locuri decât cele stabilite conform alin.(1), afișajul electoral este 
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor. 
             Art.3  Pe panoul electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. 
Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.(1) nu poate depăşi dimensiunile 
de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune 
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 
              Art.4  Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoștința publică prin afișarea pe site, 
la sediul primăriei și comunicată Instituției Prefectului județul Galați de secretar Dima 
Elisabeta.  
 
                    PRIMAR,                                                                                
 
         Victor CHIRILOAIE.                            
        Contrasemnează pentru legalitate
          Secretar general            
    
                                                                                                   Elisabeta DIMA.               
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