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D I S P O Z I Ţ I E 

privind  stabilirea locurilor speciale pentru afişarea materialelor aferente campaniei  
electorale pentru  alegerea membrilor din România în Parlamentul  European 

din data de 26 mai 2019 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 40 alin. (1)   din Legea nr. 33/2007  privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare; 

- nr. crt.  51 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare 
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, aprobat prin 
H.G. nr. 81/15.02.2019;  
  În baza  prevederile art. 63 alin. (1) litera „a” şi alin. (2)  al Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul  prevederilor art. 68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 litera “a” ale Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit  prezenta, 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Art. 1.  În vederea organizării  şi desfăşurării  alegerilor pentru Parlamentul European 
din data de 26 mai 2019, în comuna Daia Română,  se stabilesc locurile speciale pentru afişaj 
electoral, astfel: 

- Faţada căminului cultural  din localitatea Daia Română; 
- Panoul de afişaj din faţa clădirii primăriei Daia Română; 
- Panoul de afişaj din zona „Fântâna Bunii” loc.  Daia Română. 

 Art. 2  Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, 
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat 
independent poate aplica un singur afiș electoral care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm 
o latură și 300 mm cealaltă latură iar afișul prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 
mm o latură și 250 mm cealaltă latură. 

Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții se sanționează conform art. 54 
din Legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European,republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

     Art. 4. Prezenta dispoziţie  va fi adusă  la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei și pe site-l propriu și se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Poliției 
comunei Daia Română, Primarului com. Daia Română, un exemplar la dosar; 
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