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DISPOZIŢIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişarea materialelor aferente
campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice
locale din data de 27 septembrie 2020
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere:
prevederile art. 79 alin. (1)
din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale ,pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali , cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2 alin.(3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților
administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanta de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
pct.59 din anexa la HG nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare organizarii și desfășurării în bune condiții a alegerilor
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
În baza art.155 al.2 lit.b și art.196 al.1 lit.b din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ,emit prezenta:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în comuna Daia Română ,ce
vor fi utilizate în campania electorală la alegerile locale din anul 2020 , 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 (1) În locurile stabilite la art.1 din prezenta dispoziție,afisajul este autorizat cu
respectarea normelor privind afisajul electoral,numai pe panourile electorale amplasate
și numai de către partidele politice,alianțe politice,alianțe electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidații
independenți.
(2)
Pe un panou electoral fiecare partid politic,alianță politică,alianță electorală sau
organizație a cetățenilor aparținând minorităților electorale care participă la alegeri ori
candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.
(3)
Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși
dimensiunile de 500mm o latură și 350 mm cealaltă latură,iar cel prin care se convoacă
o reuniune electorală,400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
-

În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afișajul electoral este permis
numai cu acordul proprietarilor,administratorilor sau,după caz,al deținătorilor.
(5)
Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau semne grafice,astfel încât
să evoce simbolurile naționale ale României ari ale altui stat.
(6)
Panourile de afișaj electoral vor fi montate până cel târziu la data de
26.08.2020.
ART.3:(1) Agenții de la postul de poliție comunală Daia Română,au obligația să asigure
integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate în locurile autorizate.
ART.4: Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către agenții de la postul de
poliție comunală Daia Română,partidele politice ,alianțe politice ,alianțe electorale sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale ,precum și candidați
independenți care participă la alegerile din anul 2020.
ART.5: Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe
site-ul primăriei.
ART. 6: Prezenta dispoziție va fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
ART.7 :Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului com. Daia Română;
Postul de poliție comunală Daia Română;
Un exemplar la dosar.
(4)
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