
ROMANIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea locurilor speciale pentru aflşaj electoral, în comuna Coşna pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

Pardău Gavril primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.4447 din 19.08.2020 al secretarului general al comunei Coşna, judeţul 

Suceava şi adresa nr. 15584/20/2 din 18.08.2020 a Instituţiei Prefectului Suceava;
Având în vedere 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurarea acestora;

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 ;

în temeiul prevederilor art.243 alin.l litera „a”, art. 155 alin.l litera „a”, alin.2 litera ”b” şi 
art. 196 alin.l litera ”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr.555 din 05.07.2019 cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
Art.l.Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Coşna, judeţul Suceava, 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, după cum urmează:

1 .Panoul de lângă Căminul Cultural Coşna şi Staţia de autobuz centru Coşna-sat Coşna ;

2-Panoul de la Halta CFR - sat Teşna;

3. Panoul de la intrarea în sat Valea Bancului-sat Valea Bancului;

4. Panoul de lângă Şcoala Deaiu Floreni -sat Podu Coşnei;

5. Panoul de lângă Spaţiul de joacă-sat Româneşti;

Art. 2, Prezenta dispoziţie va fi comunicată de secretarul general al comunei Coşna, Instituţiei 

Prefectului judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege şi persoanelor 
interesate.

P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar gen ia l al comunei: 

Marianii Ivan
Coşna, 20.08.2020 
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