ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 85 din 28 august 2020
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, ce vor fi utilizate
la alegerile locale din 27 septembrie 2020
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Art. 106 alin. (1) și (3), art. 154 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
Având în vedere:
- art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali ;
- art. 2 , alin (3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- punctul 59 din Anexa la HGR nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune
conditii a alegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020 ;
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013;
Analizând prevederile art. 155 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

DISPUNE:
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral, ce vor fi utilizate la
alegerile locale din 27 septembrie 2020, după cum urmează:
a. Sat Tulgheş - la intrarea în piaţă, intersecţia cu D.J. 127;
b. Sat Tulgheş - în imediata vecinătate a sediului primăriei Tulgheş;
c. Sat Tulgheş, zona Valea Frumoasă - în vecinătatea staţiei de
autobuz;
d. Sat Tulgheş - Gura Rezului Mare;
e. Sat Tulgheş zona Poiana Veche - lângă Şcoala primară;
f. Sat Pintic - lângă fostul Centru de colectare fructe de pădure;
g. Sat Hagota - vis-à-vis de locuinţa Tamas-Szora Alexandru
h. Sat Recea – vis-à-vis de Şcoala primară.
Art.2. (1) In locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie , afisajul este
autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile
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electorale amplasate si numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă
la
alegeri
,
precum
si
pentru
candidatii
independenti.
(2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.
(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1, nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se
convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1
numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu
luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei
cetăţenilor.
(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice
, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
Art.3.- Panourile de afişaj specificate la art 1 din prezenta dispoziţie sunt
montate de către Primăria Tulgheş.
Art.4.- Se interzice afişajul electoral pe stâlpii de electricitate, cofrete electrice,
garduri, clădiri şi alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.
Art.5.- Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea
panourilor şi a afişelor electorale.
Art.6.- Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii va atrage după sine
aplicarea prevederilor Capitolului V – Contravenţii din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Art.7.- Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Secţiei de poliţie
Tulgheş şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi în alte
locuri publice precum şi pe site-ul propriu www.tulgheş.ro.
Pt. PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Viceprimar
Bordea Gheorghe

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL
Zaharia Constantin
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