
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

              -PRIMAR- 

 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral  

pentru organizarea şi desfăşurarea Alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, 

 pe raza Comunei Agapia, judetul Neamt 

 

 

Nastasă Neculai, Primar al comunei Agapia , judeţul Neamţ; 
•  Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei Agapia, inregistrat sub nr.5724 din 07.11.2016 prin care propune 

stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral  

• In conformitate cu: 

- prevederile art.79 alin. (1) din Legea  nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei     

 Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  

cu modificările şi completările ulterioare; 

- pct.98 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi 

 Camera Deputaţilor din anul 2016, aprobat prin Horărârea Guvernului nr.635/2016; 

 In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1), art. 68 alin. (1) ale art.115 alin. (1) lit. a) şi ale art.117 

lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si  

completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N: 

 
   Art.1.  Se stabilesc locurile speciale pentru afisajul electoral pentru organizarea şi desfăşurarea 

Alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, pe raza Comunei Agapia, judetul Neamt, in conformitate 

cu Anexa 1 care face parte integranta din  prezenta dispozitie. 

   Art.2.  In alte locuri decat cele stabilite  conform alin. (1) afisajul electoral este permis numai cu 

acordul proprietarilor/administratorilor. 

   Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza viceprimarul 

comunei Agapia si Baicanescu Ionel,  ca persoana desemnata pentru asigurarea integritatii panourilor,  si 

a atributiunilor  referitoare la afisajul electoral , conform legislatiei in vigoare. 

   Art.5  Secretarul comunei Agapia judetul  Neamt va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

 

PRIMAR, 

                                                           Nastasă  Neculai 

  

 

 
                                   Avizat legalitate, 

                           Secretar comuna Agapia,   

                                  Ilioi Elena –Doina 

 

Nr. 238 / 10.11.2016 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

              -PRIMAR- 
 

Anexa  

La Dispozitia nr. 238/ 10.11.2016 

 

TABEL 
privind locurile speciale pentru afisajul  electoral 

pentru pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 

 

COMUNA AGAPIA/ 

Localitatea 

Locatia speciala pentru   

afisaj electoral 

 Nr. panouri speciale 

afisaj electoral(buc.) 

AGAPIA - Panoul din fata sectiei 

de votare nr.148 

- Panoul din intersectia 

Agapia- Filioara(Micu) 

 

2 

FILIOARA - Panoul din apropierea 

sectiei de votare nr.149 

(Scoala veche) 

- Panoul din Centru 

( langa locuinta 

Mosneagu) 

 

2 

SĂCĂLUŞEŞTI - Panoul din fata sectiei 

de votare nr.150 

- Panoul din intersectia 

Avasilcai Paul - DC 10) 

2 

VĂRATEC - Panoul din fata sectiei 

de votare nr.151 

- Panoul din intersectia 

Biserica - Nichitoae 

2 

 

TOTAL 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


