
  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordul în vederea instalării unor amenajări 
provizorii în scopul distribuirii de materiale de 

propagandă electorală în perioada campaniei electorale 
pentru autoritatile publice locale in anul 2020 

 
Consiliul local al comunei  Movila Banului, judeţul Buzău; 
Având in vedere: 
 
-expunerea de motive a primarului Comunei Movila Banului 
Judeţul Buzău, inregistrată sub nr.3709/15.07.2020 
-raportul de specialitate  inregistrat la numarul 
3710/15.07.2020 
-avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Movila Banului inregistrat sub nr.3711/15.07.2020 
-Legea nr.135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, 
precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare 
a acestora; 
-Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice 
locale nr.215/201 precum si pentru modificarea si completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali-actulizata; 
-Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale si pentru modificarea art.151 
alin(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
-Hotararea Guvernului nr.577/2020 privind stabilirea masurilor 
tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor 
locale din anul 2020 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 
alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art.1.Se stabilesc locurile in care pot fi instalate  pe domeniul 
public amenajările provizorii in scopul distribuirii  de materiale 
de propagandă electorală in perioada campaniei electorale  
respectiv in perioada 28 august 2020 – 27 septembrie 2020 
ora 7.00: 
-In satul Limpezis – langa statia de autobuz pe domeniul 
public; 



-In satul Movila Banului – langa statia de autobuz pe domeniul 
public; 
-In satul Cioranca – langa statia de autobuz pe domeniul 
public; 
 
Art.2 Secretarul general al Comunei Movila Banului judeţul 
Buzău va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 
instituţiilor interesate. 
 
Nr.27/15.07.2020 
Movila Banului 
 
Initiator, 
Primar,                                                     Contrasemnează, 
Moise Dorin Romica                                 Secretar general,   

Ioniță Alexandru Florin                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


