COMUNA VULTURESTI

PRIMAR
at COMUNEI

CONSILIUL LOCAL

VULTURESTT

DISPOZITIA
privind stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj electoral in campania alegerilor pentru
Senat qi Camera Deputa(ilor din anul2020
Avdnd tn vedere :

)Prevederile art.L54 alin.(1),art.155 alin.(L) lit.a)coroborat cu alin.(2) lit. b) din Codul administrativ
aprobat prin Ordonanla de UrgenlS a Guvernului nr.57/20.19, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Senatului gi a Camerei Deputalilor, precum gi pentru organizarea gifunclionarea Autoritilii
Electorale
Permanente, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
Camera Deputalilor din anul 2020

calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat qi Camera
Deputalilor
din anul 2020, cu modificirile gi completirile ulterioare;

tehnice necesare bunei organizdri 5i desfdpuriri a alegerilor pentru Senat qi Camera Deputatilor din anul
2020, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
se propune emiterea unui act administrativ pentru stabilirea locurilor speciale pentru
afigaj electoral in

campania pentru alegerea autoritililor administraliei publice locale din anul ZO20;
in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanla de
Urgen|5 a Guvernului nr. 57 /2OL9,

PRIMARUL coMuNEI WLTURESTT, emite urmitoarea dispozifie:

Art.7. - Pentru afiSajul electoral in campania electoral5
Deputalilor din anul 2020, se stabilesc urmitoarele tocuri speciale:

a alegeritor pentru Senat gi Camera

PrincipalS Nr.24 sat Vulturesti ;

Nr.124, Comuna Vulture5ti , Jude(ul Olt

VulturestiJud

;

OIU

Vulturegti , Judelul Olt;
Art.z. - (1) Utilizarea locurilor de afigaj electoral este permisi partidelor politice, alianlelor
politice 5i aliantelor electorale sau organizaliilor minoritSlilor nalionale care participi la
alegeri qi
candidatilor independenli.
(2) Este interzisi utilizarea de citre un partid politic, alianla politici, alianli electorali
sau organizatie a cetitenilor apa(in6nd minoritdlilor na[ionale care participi la alegeri ori candidat
independent a locurilor speciale de afigaj electoral, astfelinc6t si impiedice folosirea acestora de citre
un
alt partid politic, alian!5 politicS, alian!5 electorali sau organizaJie a cetilenilor apa(in6nd minoritililor
nationale care participi la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic,
alianti politic5, alian!5 electorali sau organizalie a cetilenilor aparlin6nd minoritililor nalionale care
participi la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai doui afige electorale

(3) Un afiS electoral amplasat in locurile previzute la art. (1) nu poate
depSgi dimensiunile de
500 mm o laturi 5i 350 mm cealalti taturi, iar cel prin care se convoacl o reuniune
electorali, 400 mm o
laturi pi 250 mm cealalti laturi.
(4) ln alte locuri dec6t cele stabilite conform art. (1), afigajul electoral este
interzis.
(5) Sunt interzise afiSele electorale care combini culorileintr-o succesiune
care reproduce drapelul
Rom6niei sau al altui stat.

Art'3.-lntegritatea panourilor, afigelor electorale gi a altor materiale de propagandi electorali
amplasate in locuri stabilite la art.1. se asiguri cu sprijinut efectivelor Ministerului Afacerilor
lnterne .

Biroul Poli!ie Locala .
Art.4.-(1)Distrugerea, deteriorarea, murdirirea, acoperirea prin scriere sau 1n orice
alt mod a
listelor electorale, a platformelor-program afigate sau a oricdror altor afige ori anun{uri
de propagandi
electoralS tipirite, precum 5i afisarea mijloacelor de propagandi electorali in alte locuri
dec6t cele permise
potrivit prevederilor legale, constituie contraventie, in misura in care, potrivit legii,
nu sunt infracliuni.
(2) Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor se face de citre ofilerii, agenlii
$i
subofiterii de polilie.
Art. 5.- Prezenta dispozi(ie se afigeazi la avizierut primiriei, se publicd in Monitorul oficial local pe
site-ul www.pri mariavu lturesti. ro gi se com unici :

-

lnstitutieiPrefectuluijudelulOlt;
Politiei locale Vulturesti

.

PRIMARUL COMUNEI VULTURESTI,

TREANTA GHEOI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
VOrc'ULESCU IONE:L

Nr.

lt6S

din 5 Noiembrie 2020

