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Numărul/data 

Dispoziției 

 
Titlul Dispoziției 

905/30.06.2022 Dispozitia nr 905 din 30.06.2022 privind modificarea 
delimitarii sectiilor de votare din Municipiul Zalau 

653/03.06.2021 Dispozitia nr 653 din 03.06.2021 privind modificarea 
delimitarii sectiilor de votare din Municipiul Zalau 

609/21.05.2021 Dispozitia nr 609 din 21.05.2021 privind stabilirea 
amplasamentului pentru desfasurarea unor activitati ocazionale (Piata 
1 Decembrie 1918 – Platoul de marmura).

608/21.05.2021 Dispozitia nr 608 din 21.05.2021 privind stabilirea 
amplasamentelor pentru desfasurarea activitatilor de agrement (parc 
de distractii pentru copii si alte activitati culturale si sportive).

604/20.05.2021 Dispozitia nr 604 din 20.05.2021 privind aprobarea 
Regulamentului privind regulile de oficiere a casatoriilor in afara 
sediului Primariei Municipiului Zalau si de asigurare a securitatii si 
integritatii registrelor si a certificatelor de stare civila. 

1420/06.11.2020 Dispoziția nr. 1420 din 06.11.2020 privind modificarea sediului 
secțiilor de votare nr.7, nr.28 și nr.27 precum și actualizarea 
delimitării secțiilor de votare din Municipiul Zalău, în vederea 
organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

1404/04.11.2020 Dispoziția nr. 1404 din 04.11.2020 privind modificarea 
delimitării secțiilor de votare din Municipiul Zalău. 

1374/29.10.2020 Dispoziția nr. 1374 din 29.10.2020 pentru stabilirea locurilor 
speciale pentru afişaj electoral în Municipiul Zalău ce vor fi utilizate 
de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii 
independenţi, în campania electorală privind alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

1053/31.08.2020 Dispoziția nr. 1053 din 31.08.2020 privind modificarea sediului 
secțiilor de votare nr.8 și nr.10 din Municipiul Zalău, în vederea 
organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației 
publice locale din data de 27 septembrie 2020

1047/25.08.2020           Dispoziția nr. 1047 din 25.08.2020 privind  actualizarea 
delimitării secţiilor de votare din Municipiul Zalău  

1023/18.08.2020 Dispoziția nr. 1023 din 18.08.2020 pentru stabilirea locurilor 
speciale pentru afișaj electoral în Municipiul Zalău ce vor fi utilizate 
de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, candidații 
independenți, în campania electorală privind alegerile locale din anul 
2020 

1327/07.10.2019 Dispoziția nr. 1327 din 07.10.2019 privind actualizarea 
delimitării secțiilor de votare din municipiul Zalău și stabilirea 
sediilor acestora

 


