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DISPOZIȚIE 166/24.08.2020 
privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și  

desfășurarea alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale  
 
 
 

Deacu Costică - primar al comunei Jijila, județul Tulcea; 
 
Având în vedere prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2)   din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrative; 
e) Legea nr.91/2020 privind modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001,precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

f) legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 
modificarea legii administrației publice locale nr.215/2001,precum și pentru modificarea și completarea 
legii 393/2004 Statutul aleșilor locali; 

g) legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

h) Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorității administrației publice locale 
pentru modificarea art. 151 alin.(3 )din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

i) Hotărârea Guvernului nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale; 

j) Hotărârea Guvernului nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

k) Hotărârea Guvernului nr.578/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 
desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020: 

l)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; 

În temeiul art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

 
 



DISPUN: 
 

Art. 1. – Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea 
alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale,  după cum urmează: 

A. Pentru localitatea Jijila: spațiile special amenajate din vecinătatea Primăriei comunei Jijila; 
B. Pentru localitatea Garvăn: spațiul special amenajat la intersecția Garvăn - I.C. Brătianu, Garvăn - 
Măcin, 
Art. 2. - Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului Județul Tulcea, aducerea la 

cunoștință publică a informațiilor cuprinse la art. 1 din prezenta dispoziție se realizează prin următoarele 
modalități: 

a) prin afișare pe site-ul primăriei și publicare în M.O.L. 
b) prin publicații afișate la sediul primăriei, la sediile altor instituții publice locale și în alte locuri 
publice frecventate de către cetățeni; 

 

Emisă astăzi, 24 august 2020. 

 

 

   Primarul comunei Jijila,                      Contrasemnează,  

        Costică Deacu                     Secretarul general al comunei Jijila, 

                           Dumitru Acriș 

 


