
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA TURENI

. PRIMAR -

D lS P OZIT lA Nr.220
din 26.09.2014

privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral,
in vederea organizdrii gi desfiguririi alegerilor pentru Pregedintele Rom6niei in anul 2014

Primarul Comunei Tureni ,  judetul Cluj ;
Av6nd in vedere prevederile :
- aft.41 alin. (1) din Legea nr. nr.37012O04 privind alegerea Presedintelui Romdniei ,

republicati , cu modificdrile 9i completirile ulterioare ;
- pct. 42 din H.G. nr. 52112014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru

realizarea mdsurilor necesare pentru alegerea Pregedintelui Romdniei ;
in temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 63 alin.(1) lit. a) , alin. (2) precum gi

art.  68 al in.(1) 9i art.  115 al in.(1) l i t .  a ) din Legea administra(iei publ ice locale nr.215 | 2001 ,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afigaj electoral in Comuna Tureni , in vederea
organizdrii 9i desfdgur6rii alegerilor pentru Pregedintele Romaniei in anul 2014 , in conformitate
cu Anexa , care face parte integrante din prezenta dispozilie.

Art.2. Prezenta dispozilie se comunici Institutiei Prefectului Judetului Cluj , se afigeazd
la sediul Primeriei Comunei Tureni qi se publicd pe site-ul institu{iei.

AVIZAT
SECRETAR AL COMUNEI TURENI

SUMANDEA DARIUS
DANIELA
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA TURENI

-  PRIMAR.
Anexa

la Dispozitia nr.220 126.09.2014

2.

Locurile speciale pentru afisaj electoral
in vederea organizirii 9i desfiguririi alegerilor pentru Pregedintele Romdniei in anul 2014

1. Satul TURENI - afigier , la sediul Primiriei , Tureni nr. 243
- panou , in fata Magazinului sdtesc, Tureni nr. 253
- panou , in fa{a Magazinului sdtesc, Tureni nr. 77 A
- panou , in fa-ta Magazinului sdtesc, Ceanu Mic nr. 191 A
- panou , in fa{a Punctului de colectare lapte , Comgegti nr. 31
- panou , in fala Magazinului sitesc, Comgegti nr.27
- panou, la intersectie drum spre Biserica Ortodoxi Mdrtinegti cu
drum spre pagune

- panou , in fata imobilului cu nr. 80
- panou , in fala Magazinului sdtesc , Micegti nr.27 A5. Satul MICESTI

MANAILA
AVIZAT

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
9UMANDEA DARIUS

Satul CEANU MIC
Satul COM$E$TI

satut MART|NE$TI4.


