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DISPOZITIE  
privind  stabilirea  locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Parlamentul 

European 
 

         Primarul   comunei   ODĂILE  judeţul   BUZAU; 
  Având  in  vedere necesitatea stabilirii locurilor speciale pentru afisaj electoral in 

comuna Odaile, judetul Buzau, in vederea desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru 
membri din Romania in Parlamentul European : 
 Luand in considerare referatul de specialitate nr.825/24,04.2019, intocmit de 
secretarul cu atributii delegate al comunei Odaile: 

Prevederile art.40(1) din Legea nr.33/2007, privind organizarea si desfasurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile pct.51 din Hotararea Guvernului nr.81/2019 privind aprobarea 
Programului calanderistic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea 
membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019:   
 Prevederile at. 108 din Constitutia Romaniei; 
         Prevederile art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala , 
republicata si completata ; 
 

 
 PRIMARUL COMUNEI ODAILE   emite următoarea dispoziţie: 

. 
                    Art.1.- Se stabileste locurile de afisaj electoral  pentru alegererile pentru 
PARLAMENTUL EUROPEAN  dupa cum urmeaza : 
 1.Satul Valea Fantanei – incinta  targului saptamanal; 
 2.Satul Lacu – alaturi de statia de autobuz; 
 3.Satul Odaile  – panoul din fata primariei si al parcului acesteia; 
 4.Satul Piatra Alba – panoul din fata locuintei D-lui  Popa Dionisie; 
 5.Posobesti – panoul din fata  locuintei lui Badea Sterie; 
 6.Capu Satului – panoul din fata locuintei d-lui Costea Aurel; 
 7.Corneanu – panoul din fata locuintei d-nei Andrei Maria; 
 8.Valea Stefanului – panoul din fata locuintei d-lui  Stefanescu Nicolae; 
 9.Scorosesti – panoul de la caminul cultural; 
 10.Gorani – panoul din fata locuintei lui Neagu Radu. 
                   Art.2. Prezenta dispoziţie,   se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Buzau ,  şi se aduce 
la cunoştinţă   institutiilor si persoanelor interesate. 
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