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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMAR-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

DISPOZIŢIA  NR. 96

din 23.04.2014

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral necesare pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

Având în vedere:

- prevederile H.G. nr. 80/2014 anexa nr.1 nr. crt. 55 în care se prevede stabilirea locurilor 

speciale pentru afişajul electoral până la data de 24.04.2014;

           - prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007- privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 61, art. 63 alin. (1) litera a), alin. (2), art. 64, art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 

alin. (1) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

d i s p u n e :

Art.1. În comuna Beica de Jos, județul Mureș locurile speciale pentru afișaj electoral în 

campania electorală, la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 

2014 sunt următoarele:    

1. Căminul Cultural din localitatea Beica de Jos, nr. 41 - avizier

2. Căminul Cultural din localitatea Beica de Sus, nr. 111 - avizier

3. Parcul din localitatea Nadășa, nr. 110 - avizier

4. Căminul Cultural din localitatea Căcuciu, nr. 26 - avizier

5. Căminul Cultural din localitatea Șerbeni, nr. 35 - avizier

6. Căminul Cultural din localitatea Sînmihai de Pădure, nr.30 - avizier
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Art.2. Ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în prezenta dispoziţie revine în sarcina 

primarului şi viceprimarului comunei Beica de Jos..

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, organelor de 

ordine publică, primarului și viceprimarului comunei Beica de Jos, se afișează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

                                    PRIMAR,

                               Moldovan Maria                                                Avizat de legalitate     

               Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile




