
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL TiRCU NEAMT
- PRIMAR.

DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor speciale rrehlru alsai electorcl ih orasul nrw Neafil

Primarul oragului firgu Neamt, judetul Neamt;
Aviand in vedere:
Art.4l, alin.(l) $i (2) din Legea ft.370/2004 pentr! alegerea Pre$edintelui Romaniei,
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Ho6rarea Guvernului N.520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Pre$edintele
Rom6nieidin anul20l4;
Hotererea Guvernului nr.521D014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea acliunilor necesare pentru alegerea Pre$edintelui Romaniei in anul 2014;
Hotdrerea Guvernului N.'7061201J privind stabilirea mesurilor pentru buna organizare 5i
desfisurare a alegerilor pentru PreFdintele Romaniei in anul 2014;
Art.63 alin.(l) lit.a qi alin.(2) qi ale an.64 din Legea nr.2l512001 privind administrafia publice

Juridic-Contencios
adminisrrativ. administralie locala din cadrul Primariei ora$ului Tirgu Neaml:

in temeiul dispozil i i lor art. 68 alin.(l) si ale art. l15 alin.(l) l i t.adin Legea nr.21512001
administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

DISPW:

IULI Se stabi]esc locurile speciale de afigaj electoral in oragul Tirgu Neamf pentru alegerea
Pregedintelui Romaniei din data de 2 noiembrie 2014 astfel:
l. Afiqierul din Gridina PLrblicd l6ngd Casa Culturii "lon Creanga" Tirgu Neamt, din str. $tefan cel

Mare. nr-53;
2. Afigierul di|l fala Administraliei Finanlelor Publice Tirgu Neamt, din str. $tefan cel Mare nr.48
3. AfiSierele din fala Primdriei oragului Tirgu Neamt, din str. Stefan cel Mare nr.62
4. Afiiierul din fala fostului Cinematograf"Ozana", din str. Mihail Kogelniceanu, nr.l;
5. Afilierul din parcul S.C. Unirea - Ia interseclia str. $tefan cel Mare, cu str. MAra$e$ti $i str. Mihai

Eminescu;
6. Afigierul din fala $colii Generale "Crigore Ghica Vodi" nr.2 Tirgu Neaml, din str. $tefan celMare,

nr.30;
7. Afigierul de la Clubul Copii lor, din str. Meregegti, nr.l0l;
8. AfigieruJ din fafa Magazinului "Buzatu" - la interseclia str. $tefan cel Mare, cu str. Cetatii ti str. I

Decembrie l9l8;
9. Afi'ierul de la intmrea principali a Stadionului "Cetatea", str. 1 Decembrie l9l8 (cartier

Condreni)i
10. Afigierul din fala Colegiului Tehnic "lon Creangd "Tirgu Neaml, corp B, str. Stefan cel Mare,

nr.l47;
I l. Afi$ierul din fala Liceului Economic "Vasile Conta", str. Slt. Radu Teoharie;
12. Afiqierul amplasat pe s!r. Venebrului nr.30, vis-a-vis de magazinul Mixt al localitetii componente

Blebea:
13.Afi9ierul din fala $coli i Cenerale ( Ion Creangi ) din localitatea componenta Humulegti, str.

Mihail Sadoveanu. nr.2l i

locale, republicate, cu modiflcarile si completdrile ulterioare
Ludnd ait de Referarul nr./1464 ain/j1t912(2_ al Seniciului



14. Afi$ierul de la interceclia str. Ion Creange cu Fdt. Cozmeni ti str. Horea, Cloqca qi Criqan;
15. Afigierul de la intersecfia str. Ion Creange cu str. Aprodu Pu ce:
16. Afigierul de la intrarea in $coala Generald din localitatea componente Humulegtii Noi,

str.Hangului, nr.38.
4Il!:2 Se insfucineaze Serviciul Administrativ-Gospoddresc cu pregdtirea panourilor pentru afi$aj

electoral, pand la data de 01.10.2014
Art3 Se insArcineazd SeNiciul Administrativ-Gospodaresc cu predarca panourilor pentru afi$aj

electoral, pe bazd de process verbal, cdtrc Serviciul Poliqie Local6, pand la data de 02.10.2014
4! l Polifia oraSului Tirgu Neaml, Jandarmeria Romdnd gi Serviciul Polilie Locald au obligalia sd

asigure securitatea qi integritatea panourilor qi a afigelor electorale pe intreaga perioada a campaniei
electorale pentru alegerea Pre$edintelui Romaniei din data de 2 noiembrie 2014;

AI]tl Secretarul oragului Tirgu Neaml va asigura aducerea la cuno$tinta tuturor persoanelor
intere;4te a prevederilor prezenlei dispo,,i l i i .
Nr. 7/1
di" 5e . o?.2o/,

Primar,
HarDa Vrsilicd

Avizat legalitate,
Secretar orat,

jr. Laur\ p,lQoa Maftei
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