ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA DRĂGUŞENI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A NR. 131
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în comuna Drăgușeni, ce vor fi
utilizate în campania electorală pentru alegerea
autorităților administrației publice locale din anul 2020
PRIMARUL COMUNEI DRĂGUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI,
având în vedere prevederile :
- Referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 3545/25.08.2020 , prin care
propune emiterea dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral ce
vor fi utilizate în campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din anul
2020;
- art. 79 alin.(1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare ;
- pct. 43 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru
alegerea Președintelui României în anul 2019, aprobat prin HGR. Nr. 630/27.08.2019;
- art.2 alin.(3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- punctul 59 din Anexa la HGR nr. 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
în temeiul art. 155, alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b) și art.196 alin.(1), lit. b) din OUG nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
emite prezenta D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în cadrul comunei
Drăguşeni, pe sate, ce vor fi utilizate în campnia electorală pentru alegerea autorităților
administrației publice locale din anul 2020, după cum urmează :
1.- La panoul situat în apropierea Bibliotecii Comunale – sat. Drăguşeni;
2.- La panoul situat în faţa sediului Primăriei Drăguşeni – sat. Drăguşeni;
3.- La panoul situat în satul Podriga;
4.- La panoul situat în satul Sarata - Drăgușeni.
Art.2.- (1) În locurile speciale pentru afișaj electoral stabilite la art.1 din prezenta
dispoziție, afișajul este autorizat cu respectarea normelor privind afișajul electoral , numai pe
panourile electorale amplasate și numai de către partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale sau organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților
independenți.

(2) Pe un panou electoral , fiecare partid politic, alianță politică alianță electorală sau
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care păarticipă la alegeri ori
fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.
(3) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin.(1) nu poate depăși
dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reunine electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealată latură.
Art.3.- Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1
numai cu acordul scris al proprietarilor sau , după caz, al deținătorilor și numai cu luarea
măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.
Art.4. - În aplicarea prevederilor art. 79 alin.(1) din Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare , Postul de Poliție Drăgușeni are
obligația asigurării integrității panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de
propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Art.5.- Nerespectarea prevederilor privind afișaul electoral se sancționează în
conformitate cu prevederile Legii nr.115/2015.
Art.6.-Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului – Județul Botoșani,
Postului de Poliţie Drăguşeni și va fi adusă la cunoştinţa publică prin afișare.
Drăguşeni,
25 august 2020
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Nechita Eugen
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