ROMANIA
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PRIMAR

DISPOZITIA NR. 132 / 19.08.2020
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale din data de 27 septembrie 2020
Analizând temeiurile juridice:
a).art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b). art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c). art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
d). art.155 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) lit„.b”, ale art.156 alin.(1) din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
e). art.79 alin.(1) din Legea nr.115/2015- pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
f).art 1, lit,,a” și lit „c” din Legea 135 / 2020 - privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a acestora;
g).pct.59 din Anexa la Hotararea Guvernului nr.576 / 2020 - pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;
i). Hotararea Guvernului nr.577 / 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
In temeiul prevederilor art.196 alin(1) lit„b” din Ordonanța de Urgență nr 57 / 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
PRIMARUL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU emite următoare dispoziție:
Art. 1 Stabilesc pe raza comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, urmatoarele locuri speciale
pentru afisajul electoral , pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27
septembrie 2020:
-Pentru satul Mihail Kogalniceanu: str. Mihai Eminescu nr 94, in fata Primariei Mihail
Kogalniceanu .
-Pentru satul Lastuni: str. Hagilar nr 17, in fata Scolii cu clasele I-IV Lastuni .
-Pentru satul Rindunica str. Congaz nr 34, in fata Scolii generale Randunica .
Art. 2 Utilizarea locurilor special amenajate pentru afișajul electoral este permisă numai
partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau
electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.
Art. 3 Fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat
independent poate aplica un singur afiş electoral.
Art.4 Afisajul electoral va fi permis si in alte locuri decat cele stabilite la articolul 1 din
prezenta dispozitie , dar numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz al
detinatorilor spatiului respectiv si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea sigurantei cetatenilor.
Art.5 Se interzice afisajul electoral pe stalpi, pe cofrete electrice, indicatoare rutiere, panouri
de orinentare si informare rutiera , porti si alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.

Art.6 Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii va atrage dupa sine aplicarea prevederilor
Capitolului V– Contraventii din Legea nr. 115 / 2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale.
Art. 7 Art. 4 Secretarul general al comunei com. Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea va lua
măsurile necesare pentru transmiterea, în termenul prevăzut de lege, a unui exemplar din prezenta
dispozitie primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Institutiei Prefectului- Judeţul Tulcea și se
aduce la cunoștință publică prin publicarea , în format electronic, în Monitorul Oficial Local al
comunei Mihail Kogălniceanu, la pagina de internet a comunei www.prkogalniceanu.ro.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comună,
Ion COCONA
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