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DISPOZITIE  
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020 
 
 

Dl. Costrăş Iordache, Primarul Comunei Măgura, jud. Bacău.     
Luând act de: 
- Referatul nr. 7946/ 24.08.2020 a d-nei Apetroaei Elena Irina – secretarul general al comunei 

Măgura. 
În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 155 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
b)  art. 79 alin. (1) – (3) din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
propun emiterea dispozitiei pentru stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile 
locale din anul 2020; 

c) Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/ 2020  privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

d) Pct. 59 din Anexa la H.G. nr. 576/ 22.07.2020 pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020. 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197, art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
PRIMARUL COMUNEI MĂGURA emite următoarea dispoziție: 

 
Art. 1. - Se stabilesc locurile speciale pentru  afișajul electoral in comuna Magura, județul 

Bacău, pentru alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,  dupa 
cum urmeaza: 

1. Lângă Stația de autobuz de la intrare în sat Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău din 
cartierul CFR al Municipiului Bacău.  

2. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Vasilca” din sat Măgura, Comuna Măgura, județul 
Bacău.  

3. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Rață” din sat Măgura, Comuna Măgura, județul 
Bacău.  

4. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Bașca” de lângă Școala nr. 2 din sat Măgura, Comuna 
Măgura, județul Bacău.  

5. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Dealul Pădurii” din sat Măgura, Comuna Măgura, 
județul Bacău.  

6. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Moară Cavaleru” din sat Măgura, Comuna Măgura, 
județul Bacău.  



 
7. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Grama” din sat Măgura, Comuna Măgura, județul 

Bacău.  
8. Sediul Primăriei comunei Măgura, județul Bacău. 
9. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Iordăchioaia” din sat Măgura, Comuna Măgura, 

județul Bacău.  
10. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Ferenț – pe vale” din sat Măgura, Comuna 

Măgura, județul Bacău.  
11. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Vasiloiu” din sat Crihan, Comuna Măgura, județul 

Bacău.  
12. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Rotaru” din sat Crihan, Comuna Măgura, județul 

Bacău.  
13. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Dumitrașcu” din sat Crihan, Comuna Măgura, 

județul Bacău.  
14. La Căminul Cultural sat Sohodol, comuna Măgura, județul Bacău. 
15. La intersecția dintre DN 11 și str. Înv. Victoria și Nicoară Uncescu din sat. Dealu Mare, 

comuna Măgura, județul Bacău; 
16. La intersecția str. Crihan cu str. Armanu din sat Crihan, Comuna Măgura, județul Bacău (la 

Pricop Constantin).  
Art. 2. -  Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului județului Bacău, Biroului 

Electoral de Circumscripție nr. 51 – Comuna Măgura  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primaria-magura.ro. 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI ..................,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL ................................... 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI ...................... NR. ….. /2019 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) …/…/2019  

2 Comunicarea către prefectul județului2) …/…/2019  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) …/…/2019  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2019  

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz …/…/2019  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... 
în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   

2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al ............... comunică dispozițiile primarului  ............... prefectului în cel mult 
10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 

3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 
general al ..................”; 

4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

 


