
 

P R O I E C T   de    D I S P O Z I Ț I E 
privind  stabilirea locurilor speciale  pentru  afişaj electoral de pe teritoriul                                            

comunei Bărcănești, județul  Prahova , la  alegerile pentru  autoritățile   

administrației  publice locale  din anul 2020 

 

 

 Avand in vedere prevederile: 

-   Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru  autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a acestora ; 

  -  Nr.crt. 59 din Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării 

și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale 

din anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020; 

-  Art. 79  alin.(1)  din  Legea  nr.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 şi completările ulterioare   ; 

-  Art.2 alin.(3) din Legea nr.84/2020  privind prelungirea mandatelor autoritatilor 

administratiei publice locale  si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-  Nr.crt. 59 din Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020; 

  
Ținând cont  de referatul secretarului general al comunei Bărcănești nr. 18.110/ 

18.08.2020  privind    stabilirea locurilor speciale  pentru  afişaj electoral de pe teritoriul 

comunei Barcanesti,jud. Prahova ,  la  alegerile pentru  autoritățile  administrației  publice 

locale  din anul 2020 ; 

 

 În temeiul art.155 și  art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  și completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art.1.-  Se stabilesc locurile  speciale  pentru  afişajul electoral de pe teritoriul  

comunei Bărcăneşti, judetul Prahova , la  alegerile pentru  autoritățile administrației  publice 

locale  din anul 2020,  dupa cum urmeaza:  

 

  

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  
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SATUL  

 

Locul de afişaj 

Sat Barcanesti 

 

1.Dispensarul uman Bărcăneşti-str .Crinilor  nr. 18 ; 

2.Bloc B4, str.Crinilor  nr.44 ; 

3.Primaria Com.Barcanesti , str. Crinilor nr.108. 

Sat Româneşti 

 

Centrul Cultural Mihai Viteazu, str.Irisului nr.23 

 

Sat Puşcaşi  

 

 Magazinul alimentar Puşcaşi,    str. Albăstrelelor     nr. 

47 

Sat Tătărani  1. Islaz Tătărani, str. Nuferilor 

2.str.Nuferilor nr. 143 (fam.Muşat, intersectie DJ 101G cu      

tarlaua   Ţigănie)               

 

Sat Ghighiu 

 

Str.Crizantemelor  nr.121 (Duta Marian) 

   

Art.2. Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei iar Secretarul general al comunei Barcanesti,judetul Prahova va comunica  

prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor interesate. 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Valeriu Lupu 

 

 

 

 
Avizat legalitate: 

,                                                                            Secretarul general al comunei                     

Nicoleta   Savu   
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