
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R  

 
D I S P O Z I Ț I E 

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Cernătești, 

județul Buzău, pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, din anul 2020 

 

   Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 
   Având în vedere: 
 - referatul secretarului general al comunei Cernătești, înregistrat sub nr. 4316 din 

27.10.2020, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind stabilirea locurilor 
speciale de afișaj în comuna Cernătești, județul Buzău, pentru alegerea Senatului si a 

Camerei Deputatilor, din anul 2020; 
- art. 79. alin. (1)–(8) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 

Deputatilor; 

- art. 95 din Anexa la H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor 
din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020. 

 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

D I S P U N E : 

Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral în comuna Cernătești, 
județul Buzău, pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, 
după cum urmează:  

          -    Satul Cernătești – panoul de afișaj din fața magazinului ,,Cernica,,; 
          -  Satul Zărneștii de Slănic – panoul de afișaj din fața fostei Grădinițe, lângă 

biserica din satul Zărneștii de  Slănic ; 
          - Satul Zărneștii de Slănic – panoul de afișaj din zona stației în fața magazinului 

P.F.A. Găinaru Marcel; 

          -  Satul Vlădeni - panoul de afișaj din zona locuinței lui Caloian George ; 
          -  Satul Căldărușa - panoul de afișaj din zona locuinței lui Tudorancea Viorel; 

          -  Satul Manasia – panoul de afișaj din fața Căminului de bătrâni; 
 -  Satul Aldeni – panoul de afișaj din fața fostului sediu C.A.P. Aldeni; 
 -  Satul Fulga –  panoul de afișaj din fața Punctului sanitar Fulga. 
 

Art.2. Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul 

Primăriei comunei Cernătești. 
 

Art.3. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta  

dispozitie, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Județul Buzău, în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
PRIMAR,                                                       Avizat pentru legalitate, 

 MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar general al comunei Cernatesti  

                                                                             DUMITRASCU DORU-VASILE        
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