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DISPOZIŢIA  NR.125 
 

Primarul   comunei Ciugud, judeţul Alba, 
 Ţinând cont de prevederile: 
 -  art.79 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 și 
completările ulterioare;  
 -  punctul 59 din H.G. nr. 576/2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 
 -  art.155 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
DISPUNE: 

 
 Art.1. Stabileşte locurile speciale pentru afişaj electoral de pe raza comunei Ciugud în 
vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale, 
după cum urmează: 
 1. Localitatea Ciugud 
 - sediul secţiei de votare: Şcoala cu clasele I-VIII Ciugud; 
 - loc afişaj electoral: panou electoral amplasat în apropierea Bisericii Ortodoxe din 
satul Ciugud. 
 2. Localitatea Drâmbar 
 -  sediul secţiei de votare: Căminul Cultural Drâmbar; 
 - loc afişaj electoral: panou electoral amplasat lângă Monumentul eroilor din satul 
Drâmbar.  
 3. Localitatea Hăpria 
 - sediul secţiei votare: Căminul Cultural Hăpria; 
 -  loc afişaj electoral: panou electoral amplasat lângă Monumentul eroilor din satul 
Hăpria. 
 4. Localitatea Limba 
 -  sediul secţiei de votare: Căminul Cultural Limba; 
 - loc afişaj electoral: panou electoral amplasat lângă Monumentul eroilor din satul 
Limba. 
 5. Localitatea Şeuşa 
 -  sediul secţiei de votare:  Căminul Cultural Șeușa; 
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 - loc afişaj electoral: panou electoral amplasat lângă Monumentul eroilor şi Magazinul 
mixt din satul Şeuşa.  
 6. Localitatea Teleac 
 -  sediul secţiei de votare: Căminul Cultural Teleac; 
 - loc de afişaj electoral: panou electoral amplasat vis-a-vis de Monumentul eroilor din 
satul Teleac. 
 Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 
 - Postului de Poliţie al comunei Ciugud; 
 - Un exemplar la dosar. 
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