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PROCES VERBAL DE AFI$ARE
incheiat azi 19.04.2019

Subsem;ratul Purcariu Ddnu!, in calitate de secretar al comunei Albegti, am
afisat azi 19.0'1.2019, orele 9,00., la avizierul de la sediul instituliei qi am publicat pe
site-ul proprir-L la adresa www.comunaalbesti.ro, Disp ozigia Primarului comunei
Albeqti cu nr.114 din 18.04.2019 privind stabilirea Iocurilor speciale pentru afiqaj
electoral pe raza comunei Albeqti, jude(ul Mures, in vederea organizirii gi
desfiEurlrii alegerilor pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul Europ,san
din anul 2019

Drept pe:ntru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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DISPOZIIIA Nr.114
din I 8.04.2019

privind stabilirea locurilLor speciale pentru afiqaj electoral pe raza comuneiAlbeqti,
jude(ul MureE, itt vederea organizirii qi desfiqurlrii alegerilor pentru membrii din Romiinia in

Parlamentul European din anul20l9

Primarul comunei Albe;ti, jude[ul Mureg,
Vdzdnd refl:ratul cu nr.3402 din 18.04.2019 intocmit de secretarul comunei Albesti:

AvAnd in vedere prevederile:
-arl.79 din l-egea nr.2081 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatiloq precum gi

pentru organizarea qi func{ionarea Aut,oritatii Electorale Permanente, cu modificaiile Ei completdrile
ulterioare;

-H.G. nr.8012019 privind stabilirea zilei de referinld pentru alegerea membrilor din Ronr6nia in
Parlamentul Europr:an din anul 2019;

-art.40" alin.l din legea nr.33 ,t2007 privind organizarea gi desldgurarea alegerilor pentru
Parlamentul Europr:an, republicatd, cu modificirile ;i completrrile ulterioare;

-pct'51 din Anexa la H.G. nr.8112019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea ac{iunilor: necesare pentru alegerea membrilor din Romdnia in Parlamentul European in anul
2019:

-art.8. lit.d din H.G. nr.10112019 privind stabilirea mdsurilor pentru buna organizare Ei desl?Eurare
a alegerilor pentru rnembrii din Romdnia in Parlamentul European din anul 2019;

-art"63 alin. (l) lit. a) si alin. (2) si art.64 din Legea nr.21512001 privind administraria publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

LuAnd in considerare circulara cu nr.2528lSYll2O.O2.2Ol9 a Instituliei prefectului - Judetul
MureE;

In temeiul art.68 alin. (1) si art.ll5 alin. (l) lit. a), raportar la alin.Z Ei alin.5-7 din Legea nr.
21512001 privind a<lministra{ia publica locald, republicat6, cu modificarile gi completarile ulterigire.

DISPUNE:

Art.l.Se stabilesc locurile speciale pentru afiEaj electoral in comuna Albegti, judelul Mure;,
pentru alegerea mernbrilor din RomAnia in Parlamentul European din anul 2019" dupi cum urmeazl:

Lpanoul de afigaj din fata $colii ,Gimnaziale Arbegti, str.Lungd nr.l l9;
2.panoul de afiqaj din fa{a caminului cultural din satur Topa, nr.20B ;
3.panoul de lfiEaj din fafa Gradinilei din satul Boiu, nr.139.



Art.Z.lJtilizrrrea locurilor de afig:rj este permisi doar pentru campania pentru alegerea membrilor
din RomAnia in Parlamentul European din anul 2019 gi este permisd partidelor politice, alianlelor politice ,

alianfelor electoralt:, organizafiilor mino,ritifilor naJionale, precum si cetilenilor candida{i indep,:ndenli"
Art.3.Este nterzisd utilizarea cle c[tre un partid politic, alianla politica, alianld elcctoralS,

organizalie a minorit6lilor nalionale ori candidat independent a locurilor speciale de afigaj electoral astfel
inc6t sd impiedice folosirea acestora d,e citre un alt partid politic, alianla politic6, alian!6 elcctoral6.
organizalie a minorit6lilor rra{ionale ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare particl politic.
alian{6 politica, alian!6 electorali, orgarrizajie a minoritdlilor naliorrale ori candidat independent poate
aplica un singur afig electoral.

Art.4.Se intorzice afi;ajul elector:alin alte locuri decdt cele prevdzute in prezenta dispozifie.
Art.5.Sunt interzise afigele electorale care combini culori sau alte semne grafice astfel incat sa

evoce simbolurile rralionale ale Romdniei ori ale altui stat.
Art.6.Este irrterzisd distrugerea, deteriorarea, murdirirea, acoperirea prin scriere sau orice alt mod

a listelor electorale, a platformelor program afigate sau a oriciror altor afiEe ori anun{uri de propagand[
electorala tipdrite.

Art.T.Mijloacele de propaganda electorali folosite in campania pentru alegerea membrilor din
Romdnia in Parlamentul European din anul 2019, nu trebuie sa contravina ordinii de drept.

Aft.8.Cu sp:ijinul Poliliei Sighi;oara primarul asigurd integritatea panourilor gi afiqelor arnplasate
in locurile autoriza:e.

Art.g.RAspLnde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii Primarul comunei
AlbeEti ;i Polilia IV unicipiului Sighiqoana, Sec{ia de Polilie RuralS nr.l0.

Art.l0.Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie se va comunica, in termenul prevdzut
de lege, cltre Insti:ufia Prefectului - JuLdelul Mureq gi Poli{ia Municipiului Sighiqoara Ei se va afiqa la
sediul Prim[riei comunei Albeqti gi pe portalul instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro. sr:c[iunea
lnforma(ii pentru c:t6!eni-Anun{uri publice.

PRIMAR. AV IZ NI PENTRU LEGALIIIATE,
SECRETAR PURCARIU DITNUTSOVREA NICOLAE
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REFERAT DE SPECIALTTATE

privind emiterea dispozi(iei Primarului referitoare la stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj
electoral pe raza comunei Albeqti, jude{ul Mureq, in vederea organizdrii ;i desfiquririi alegerilor

pentru membrii din Romflnia in Parlamentul European din anul 2019

Domnule Primar,
Ydzdnd:
-Circulara cunn2528lSYIl20.02.20l9 a Institufiei Prefectului- Judetul Mureq;
Avdnd in v,:dere reglementarile juridice in vigoare, respectiv prevederile:
-art.79 din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum qi

pentru organizarea gi func{ionareaAutoritifii Electorale Permanente, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare;

-H.G. nr.8(tl20l9 privind stabilirea zilei de referinfl pentru alegerea membrilor din Romdnia in
Parlamentul European din anul 2019;

-art.40, alin.l din legea nr.3312007 privind organizarea gi desfdgurarea alegerilor pentru
Parlamentul Europ,ean, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

-pct.51 din Anexa la H.G. nr.8l12019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea actiunikrr necesare pentru alegerea membrilor din Romdnia in Parlamentul European in anul
2019;

-art.8, lit.d din H.G. nr.l0ll20l9 privind stabilirea mlsurilor pentru buna organizare qi desfEgurare
a alegerilor pentru membrii din Romdnia in Parlamentul European din anul 2019;

-art.63 alin. (l) lit. a) si alin. (2) si art.64 din Legea nr.2l5/2001privind administratiapublica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Raportat la prevederile art.68 alin. (l) si art.ll5 alin. (l) lit. a) din Legea nr.21512001 privind
administratia publ cd local6, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

CONSTAT

C5 sunt indeplinite cerinfele de legalitate, necesitate gi oportunitate pentru emiterea unei dispozilii
de c6tre primarul comunei Albesti privind stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj electord pe ruza
comunei Albegti, judetul Mureg, in vederea organizdrii gi desftgurdrii alegerilor pentru membrii din
Romdnia in Parlamentul European din anul 2019.

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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