
pentru modificarea art. 1 la Dispozilia nr . 289 /02.77.2020 privind stabilirea locurilor
sieciale pentru afrsaj electoral in Comuna Merei, ce vor fi utilizate in camparria electora-ld

pentru alegerea Senatului gi Camerei Deputatilor din anul 202O

Primarul Comunei Merei, Judetul Buziu:
Avdnd 'rn vederc :

- Decizia nr. 26/12.11.2020 a Biroului Electoral Judelean nr. 1o Buzdu privind
pl6ngerea formulatd de Partidul Pro RomAnia cu privire la locurile de afrqaj electoral in
unele localitdfi din judelul Buzdu ;

- Dispozifia nr. 289/O2.1L 202O privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj
electora.l in Comuna Merei, ce vor Ii utilizate in campania electorale pentru alegerea
Senatului 9i Camerei Deputa$lor din anul 202O;

- prevederile art.79 din Legea nr. 20812015 privind alegerea Senatului qi Camerei
Deputaflor, precum qi pentru orgaaizarea qi functionarea Autoritalii Electorale
Permanente;

- prevederile punctului 95 din Anexa la Hotere-rea Guvernului nt.745 /2O2O
privind aprobarea calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor
pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 ;

- prevederile art.155, alin.(1), lit',,a,, si alin.(2), lit',,b,, din Ordonanta de Urgenfd a
Guvemului rrr.57 l2Ol9 privind Codul administrativ ,

ln temeiul art.l96, alin.(l), lit',,b,, din Ordonanla de urgentd a Guvernului
nr.57 /2O79 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Articol unlc: Art. I al Dispozifiei nr. 289 /o2.71.2020 privind stabilirea
locurilor speci.le pe.rt , afisaj electoral in Comuna Merei, ce vor Ii utilizate in campania
electoralh pentru alegerea Senatului gi Camerei Deputa[ilor din anul 2O2O, se modifici 9i va
avea urmdtorul cuprins:

.art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afiQaj in comuna Merei ce vor
fi utilizate in campania electorald pentru alegerea Senatului qi Camerei Deputalilor
in anul 2O2O, dupFt cum urmeaza:

. satul Merei - panoul de afiqai Qcoala ;

. satul Lipia - panoul de afiqai $coala :

. satul Sdrata-Monteoru - panoul de afiqaj Sala de Sport;

. satul Dealul-Viei - panoul de afigai gcoali;

. satul Izvoru-Dulce - panoul de afiqaj Qcoale;

. satul Nenciuleqti - panoul de afiqai $coala;

. satul Gura-Sdrdfii - panoul de aligaj $coald;
r satul Ogrdzi - panoul de afiqaj gcoald;
. satul Ciobdnoaia - panoul de afi$ai 9coal6;
o Satul Valea Pufului - panou de aIigaj fosta Ecoald
o Satul Dobrilegti - panou de afigaj sta{ie autobuz elevi."
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