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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI 

P R I M A R, 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  – 94  – 
 

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizării și desfăşurării 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020  

 
 

Primarul comunei Valea Râmnicului, Judeţul Buzău; 
 

Având în vedere : 
• referatul Secretarului general al comunei Valea Râmnicului înregistrat la nr. 6148 din 24.08.2020; 
• adresa nr. 10983 din 19.08.2020 a Instituției Prefectului – Județul Buzău; 
• prevederile art.79 alin.1 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,  

• prevederile Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
acestora;  

• prevederile H.G. nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020; 

• prevederile H.G. nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi 
desfăşurări  a alegerilor locale din anul 2020; 

• prevederile H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în 
bune condiţii  a alegerilor locale din anul 2020; 

• În temeiul art.155 alin.2 lit.b, art. 196 alin.1 lit.b și art.197 alin.4 din  O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  

 
 – D I S P U N E – 

 
           Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Valea Râmnicului în vederea 
organizării și desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 
septembrie 2020, după cum urmează: 
 
SATUL OREAVUL  
 
- panoul din faţa sălii de festivităţi de-a lungul Drumului Comunal nr.114 (str. Primăverii) ; 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) (zona stație autobuz); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.8 (str. Crinului) (zona comercială); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.15 (str. Narciselor) (zona comercială);  
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.15  (str. Narciselor) (zona bisericii); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Național nr.2 (str. Calea București) (zona stație autobuz); 
 



Pagina 2 din 2 
 

SATUL VALEA RÂMNICULUI 
 
- panoul din faţa căminului cultural de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) ; 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) (zona Post Poliție);  
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) (zona comercială);  
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.10 (str. Mare) (zona bisericii); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.10 (str. Mare) (zona comercială); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Sătesc nr.2  (str. Lalelelor) (zona monument); 
 
SATUL RUBLA  
 
- panoul din faţa sălii de festivităţi de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) ; 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A(str. Principală)  (zona comercială);  
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală)  (zona bisericii); 
- panoul amplasat de-a lungul Drumului Judeţean nr.203 A (str. Principală) (zona stație autobuz);   
 
           Art.2. Viceprimarul comunei împreună cu personalul din subordine va proceda la pregătirea 
panourilor de afişaj electoral până la data începerii campaniei electorale.  
 
           Art.3. Se interzice afişajul electoral în spaţiile publice altele decât cele stabilite prin prezenta 
dispoziţie. 
 
  Art.4. Compartimentul de Poliție Locală Valea Râmnicului are obligaţia să asigure securitatea şi 
integritatea panourilor pe întrega perioadă a campaniei electorale.  
 
           Art.5. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va face publică, va transmite 
autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. 
        
  VALEA RÂMNICULUI                                                             26.08.2020 
 
 
                           Primar, 
                 Ing. Marian Galbenu                                          Avizat pentru legalitate 
                                                                                                  Secretar general, 
                                                                                                    Jr. Ionuţ Şerbu  
 


