ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr. 248
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral
Călin Gheorghe, primarul comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Având în vedere prevederile art. 41 alin 1 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, republicată;
Potrivit prevederilor art. 8 alin d din HG nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;
În conformitate cu prevederile art. 155 alin 1 lit. a, alin 2 lit. b şi art.196 alin 1 lit. „b” din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN
Art. 1 Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral:
În satul Ciocani:
- afişierul din centrul satului , din incinta Primăriei comunei Ciocani;
- afişierul de la grădiniţa nouă;
- afişierul de la pct. „Colibei Gheorghe”;
- afişierul de la pct. „Iftimie Neculai”;
În satul Crâng:
- afişierul din centrul satului;
În satul Crângu-Nou
- afişierul de la pct. „Rotaru” ;
În satul Pod-Pietriş
- afişierul din centrul satului;
Art. 2 Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de
preşedinte şi de partidele care i-au propus.
Art. 3 Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral,
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
Art. 4 Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş
electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin
care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
Art. 5 Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a
podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră,
precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
Art. 6 Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 numai cu
acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de
legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
Art. 7 Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea
panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri
autorizate.
24.09.2019
Primar,
Călin Gheorghe

Contrasemnează,
secretar, Abaza Iosefina

