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D I S P OZI T I A Nr. 244130.10.2020
cu privire la stabilirea locurilor speciale de afiSaj electoral la nivelul comunei Sdlcula, judelul

Doli cewrfiutiliWcfincnmpaniaeledoralslilAlegerile pentru Camera Deputalilor gi Senat din
anul 2020

Primarul oomunei Sdlcula, judelul Dolj, Giurcd Aurica.

Av6nd in vedere referatul prezentat de secretarul oomunei Silcufa, cu
privire la realizarea acliunilor necesare pentru desftqurarea Alegerilor pentru
Camera Deputalilor gi Senat din anul 2020,

Inbaza prevederilor art" 79 alin. (1) Ei (6) din Legea nr.20812015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si
functionarea Autoritatii Eleetorale Permanente, cu modificirile qi eompletarile
ulterioare,

- punctul 95 din Anexa la H.G. nr.74512020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune
conditii a Alegerilor pentru Camera Deputalilor qi Senat din anul 2020,

In tcmeiul prevederilor art. 155, alin (2) ,lit (b) , coroborat cu art. 196, alin.
( I ), lit" b) din OUG 57 12019 privind Codul Administrativ,

DISPUI{:

,drt. I - La nivelul comunei Sdlcula, judelul Dolj, se stabilese drept locuri
speeiale pentnl afiqaj eleetoral la Alegerile pentru Camera l)eputaJilor ;i Senat din
anul2020, urmatoarele puncte :



Arf.2 - (1) in loeurile stabilite la art.1 din prezenta dispozitie , afisajul este

autorrzat cu respectarea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile

electorale amplasate si numai de catre partidele politiee, alian!6 politicd, alianlb

electorald sau organtza\ie a cet6{enilor apa(indnd minoritalilor na}ionale care

participd la alegeri, preoum si pentru candidatii independenti.
(2) Pe un panou electoral fieeare partid politic, alian!6 politicd, alianld

electorald sau organ\za\re a eet[lenilor aparfinAnd minoritafllor nalionale care

participd la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afi; electoral.

(3) Un afiq electoral amplasat in locurile prevdzute la art.l, nu poate depdqi

dimensiunile de 500 mm o laturb gi 350 mm cealalt[ 1atur6, iar cel prin care se

eonvoacd o reuniune electorald, 400 mm o laturb qi 250 mm eealaltd latur[.
(a) tn alte locuri decat cele stabilite conform art. 1, afisajul electoral este

interzis.
(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune

care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.

(6) Primarul, cu sprijinul politiei loeale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, in loealitatile unde politia looala nu este

eonstituita, este obligat sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale

amplasate in locuri autorrzate.
Art. 3 - Prezenta dispozilie va fi adusa la indeplinire de cdtre partidele

politice, alianlele politice , aliante electorale sau organtzalre a cetSlenilor

apar{indnd minoritdlilor na}ionale si eandidatii independenti eare participS la

Alegerile pentru Camera Deputa{ilor qi Senat din anul 2020.

Art. 4 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afiqare si se

publica pe site-ul www.primaria-salcuta.ro .

Art. 5 - (1) Cu drept de contestalie in termen de 30 de zile de la eomunieare

la viceprimarul cu atribulii de primar al comunei Sdlcufa, judelul Dolj.
(2) In situatia in care persoanele interesate sunt nemultumite de solutionarea

eontestatiei, se pot adresa Tribunalului Dolj-Secfia Conteneios Administrativ,
potrivit Legii nr.55412004 

"

Art. 6 - Prezenta dispozitie se comunica in termen de 5 zile lucratoare de la

semnare, Postului de Polilie al eomunei Sileufa si Institutiei Prefeetului - judeful

Dolj' 
Emis[ azi : 30.10 .2020

PRI Yizat legalitatea,
p. Secretar general o

ilIILITARU CRISTINA-MARILENA
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