JUDEŢUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
PRIMĂRIA COMUNEI MURIGHIOL
Telefon: 0240-545969, fax: 0240-545971, e.mail.contact@primaria-murighiol.ro

DISPOZIŢIA Nr.159
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza comunei Murighiol, judeţul Tulcea, în
vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020

Ivanov Filip, primarul comunei Murighiol, judeţul Tulcea;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.84/17.06.2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratieie publice
locale si pentru modificarea art.115 alin.(3) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrative;
- Legii nr.135/16 .07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile
administraqtieie publice locale din anul 2020 precum si a unor m[suri pentru buna organizare
si desfasurare a acestora,
-art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 precum si
pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;
-art.2 alin (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților
administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin. (3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-punctul 59 din Anexa la HGR nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor
pentru autoritatile locale din anul 2020 ,
-art. 155, alin (1) , lit (a) si alin.(2) lit.b) si art.156 alin. (1), din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ :
-art.79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările
ulterioare
În temeiul dispozițiilor art.3, art.95 alin. (2), art.98, art.155 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit.
b), alin. (5) lit. e) şi a art.196 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 05.07.2019,
privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral ce vor fi utilizate in Campania
electorală la alegerile pentru autoritatile locale din anul 2020, pe raza comunei Murighiol,
judeţul Tulcea, astfel;
–
Localitatea Murighiol– Staţie mijloc de transport în comun, str. Plopului – centru (langa
blocurile ANL);
–

Sat Colina, com. Murighiol – Staţie mijloc de transport în comun, str. Lalelelor-centru;

–
Sat Dunavăţu de Jos, com. Murighiol, Staţie mijloc de transport în comun, str.
Dunăreni-centru, (langa dispensar);
–
Sat Dunavăţu de Sus, com. Murighiol- staţie mijloc de transport în comun, str.
Monumentului intersecţie cu str. Cocorului;
–
Sat Plopul, com. Murighiol – Staţie mijloc de transport în comun, str.Soarelui-centrul
(langa biserica)

–
Sat Sarinasuf, com. Murighiol- Staţie mijloc de transport în comun, str.Nucilor-centru
(langa Caminul Cultural)
Art.2. -(1) In locurile stabilite la art.1 din prezenta dispozitie, afisajul este autorizat cu
respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile electorale amplasate si
numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri , precum si pentru
candidatii
independenti.
(2)Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori
candidat
independent
poate
aplica
un
singur
afiş
electoral.
(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1, nu poate depăşi dimensiunile de
500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală,
400
mm
o
latură
şi
250
mm
cealaltă
latură.
(4)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.
(5)Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice , astfel incat
sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
Art.3 Prezenta dispoziţie va fi adusa la ȋndeplinire de Primarul comunei Murighiol prin
compartimentele de specialitate, de partidele politice, alianţele politice , alianţe electorale sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale si candidatii independenti care
participă la alegerile locale din anul 2020.
Art.4 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si se publica pe siteul https://www.primaria-murighiol.ro/ de catre Compartimentul Registratura Arhiva Relatii cu
publicul din cadrul Primariei comunei Murighiol .
Art.5.- Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții atrage după sine aplicarea prevederilor
Capitolului IX- Contravenţii și sancțiuni din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și
Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6 Cu drept de contestatie ȋn termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul comunei
Murighiol . In situatia ȋn care persoanele interesate sunt nemultumite de solutionarea
contestatiei , se pot adresa Tribunalului Tulcea –Sectia Contencios Administrativ , ȋn temeiul
Legii nr. 554/2004 .
Art.7 Prezenta dispozitie se comunica ȋn termen de 5 zile lucratoare de la semnare,
Compartimentul Registratura Arhiva Relatii cu publicul din cadrul Primariei comunei Murighiol,
Postului de politie Locala Murighiol, Biroului local de Circumscriptie nr.34 Murighiol, prin
afisare la avizierul Primarieie Murighiolsi Institutiei Prefectului judetului Murighiol.
Emisă astăzi; 24.08.2020
PRIMARUL COMUNEI MURIGHIOL ,
Filip IVANOV
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Jr. Elena BURADA

