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DISPOZITIE
Referitoare la : stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral privind organizarea si
desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Avand in vedere :
- referatul secretarului unităţii administrativ teritoriale nr. 3587/23.04.2019 privind stabilirea
locurilor speciale pentru afişajul electoral ;
- prevederile art. 40 din din Legea nr. 33/2007, privind organizarea si desfasurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 63 (1), lit. e) din Legea 215 /2001 (r1) privind administratia publică locala, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 68 (1) coroborat cu art. 115(1) lit. a) din Legea 215 /2001 (r1)
privind administratia publică locala, cu modificările şi completările ulterioare
Primarul comunei Strejeşti
dispune :

-

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral în următoarele puncte :
satul Strejeşti – la sediul Primăriei, str. Libertăţii nr. 103.
satul Strejeştii de Sus – lângă monument, vis-a-vis de Şcoala Strejeştii de Sus, str. Linia
Mare nr. 234.
Satul Colibaşi - la sediul Căminului cultural – str. Victoriei nr. 55.
Satul Mamura – în centrul satului, lângă staţia de mijloace de transport în comun, str.
Lacului.
Art. 2. Se numeşte responsabilul cu amplasarea panourilor electorale în locaţiile menţionate
la art. 1, în persoana domnului Daviduică Ion.
Art.3. Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor
politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la
alegeri si candidatilor independenti.
Art.4. Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala
sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori
candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice
folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala sau
organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori
candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta
electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la
alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica doua afise electorale.
Art. 5. Afisajul electoral nu este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit art.1.
Art.6. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o
reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
Art. 7. Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel
incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
Art.8. Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere

a podurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si informare rutiera,
precum si pe sistemele electronice de reglementare a circulatiei.
Art. 9. Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul
primăriei şi pe site-ul primăriei : www.primaria-strejeşti.ro.
Art. 10 - Prezenta dispozitie se comunica :
- Institutiei Prefectului Judeţului Olt ;
- persoanei nominalizate la art. 2.
- Postului de Poliţie al Comunei Strejeşti.

Primar,
Constantin VIZANTIE
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