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DISPOZIIIA Nr.286
din26.09.2019

prirind stabilirea locurilor speciale pentru afiqajul electoral pe raz^ comunei Albeqti, jude(ul
Mure;, ce vor putea fi utilizate in cadrul campaniei electorale desl5qurate pentru alegerea

Preqedintelui Romfiniei din anul 2019

Primarul comunei Albegti, judeful Mureg,
Vdz6nd raportul de specialitate cu nr.8009 din26.09.2019 al secretarului comunei Albeqti:

Avdnd in vedere prevederile:
- art.41 alin.(1) din Legea nr.37012004

modific6rile gi completdrile ulterioare;
pentru alegerea Pregedintelui Romdniei, republicatS, cu

- pct.43 din Anexa nr.l la Hotdrdrea Guvernului Romdniei
programului calendaristic pentru realizarea ac{iuni lor necesare pentru

nr.63012019 privind aprobarea

alegerea Preqedintelui RomAniei

in anul 2019:'
- H.G. nr.48512019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preqedintele Romdniei din anul 2019;

- H.G. nr.63112019 privind stabilirea mdsurilor pentru buna organizare Ei desfbqurare a alegerilor

pentru Pregedintele Rom6nieiin anul 2019;
in temeiul prevederilorart.l55 alin.(l) lit.a), alin.(2) lit.b) qi aart.l96 alin.(l) lit.b) din O.U.G.

nr.57 l20l 9 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.l. Se stabilesc locurile speciale pentru afigajul electoral pe raza comunei Albeqti, judelul

Mureg, ce vor putea fi utilizate in cadrul campaniei electorale desliEurate pentru alegerea Preqedintelui

Romdniei din anul 2019, dup[ cum urmeazd:
Lpanoul de afigaj din fa{a $colii Gimnaziale Albeqti, str.Lungi nr.1 19 din comuna Albeqti;

2.panoul de afigaj din fala Clminului Cultural din satul Topa, nr.20B ;

3.panoul de afiEaj din fala Grldinilei din satul Boiu. nr.139.

Art.Z. Utilizarea locurilor speciale pentru afiqajul electoral stabilite la art.1 al prezentei dispozilii.

se face cu respectarea normelor prevdzute de Legea nr.37012004 pentru alegerea Preqedintelui RomAniei,

republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare, doar pentru campania electoral6 desliquratd pentru

alegerea PreEedintelui Romdniei din anul 2019, gi este permisi partidelor politice, alianlelor politice.

alian{elor electorale, organiza!iilor minorit6{ilor na{ionale, precum Ei cet6lenilor candida}i independenli.

Art.3. Este interzisd utilizarea de cdtre un partid politic, alianfi politic6, alian{d electorald,

organiza{ie a minoritililor na}ionale ori candidat independent a locurilor speciale pentru afigaj electoral

astfel incdt sa impiedice folosirea acestora de cdtre un alt partid politic, alian!6 politic5, alian!6 electoralS.

organizalie a minorit[1ilor na]ionale ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic.

alianla politic6, alianld electoralS, organizalie a minoritdlilor nalionale ori candidat independent poate

aplica un singur afig electoral.
Art.4. Se interzice afigajul electoral in alte locuri dec6t cele prevdzute in prezenta dispozilie.



Art.S. Sunt interzise afiqele electorale care combind culori

evoce simbolurile nalionale ale Romdniei ori ale altui stat'

Art.6. Este interzisi distrugerea, deteriorarea, murddrirea,

mod a listelor electorale, a platformelor program afiqate sau a

sau alte semne grafice astfel incdt sd

acoperirea prin scriere sau orice alt

oricdror altor afiqe ori anun{uri de

propaganda electoralS tip6rite.
Art.1. Mijloacele de propagand[ electorali folosite in campania pentru alegerea Preqedintelui

Romdniei din anul 2019 nu trebuie sa contravina ordinii de drept.

Art.8. Cu sprijinul Polifiei Sighigoara Primarul comuneiAlbeqti asigura integritatea panourilor Ei

afi;elor amplasate in locurile autorizate.
Art.9. R[spunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii Primarul comunei

Albegti gi Poli{ia Municipiului Sighiqoara, Sec{ia de Polilie Rurala nr.l0.
Art.10" Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta dispozilie se comunic6, in termenul

prev6zut de lege, tnstituliei Pr:efectului - Judepl Mureq, Primarului Comunie Albegti, Politiei

ir4unicipiului SighiEoara qi se aduce la cunoqtin{d publicd prin afiqare la sediul Primiriei comunei Albesti

qi publicarea pe pagina de internet a comunei AlbeEti la adresa www.comunaalbesti.ro. sec{iunea

Informalii pentru cetileni - Anun{uri publice.

PRIMAR,
$ovR.EA NICOLAE



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
PRIMARIA
NR.8009/26.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind emiterea dispozi{iei Pnimarului referitoare Ia privind stabilirea locurilor speciale pentru
afisajul electoral pe raza comunei Albegti, judeful Mureq, ce vor putea fi utilizate in cadrul

campaniei electorale desflqurate pentru alegerea Preqedintelui Rom0niei din anul2019

Domnule Primar,
AvAnd in vedere reglementarile legale in vigoare, respectiv prevederile:
- art.4l alin.(l) din Legeztnr.370l2004 pentru alegerea Preqedintelui Romdniei, republicati. cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare;
- pct.43 din Anexa nr.l la Hotardrea Guvernului Romdniei nn63U2019 privind aprobarea

programrrlui calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare pentru alegerea Pregedintelui Romdniei
in anul 2019;

- H.G. nr.48512019 privind stabilirea datei alegerilor pentru PreEedintele Romdniei din anul 2019:'
- H.G" nr.63112019 privind stabilirea mlsurilor pentru buna organizare Ei desfrqurare a alegerilor

pentru Pregedintele Romdnieiin anul 20191,

Raportat la prevederile art.155 alin.(l) lit.a), alin.(2) lit.b) 9i a art.l96 alin.(1) lit.b) din O"U.G.
nr.57 12019 privind Codul Administrativ,

CONSTAT

Cd sunt indeplinite cerinlele de legalitate, necesitate qi oportunitate pentru emiterea unei dispozilii
de cdtre Primarul comunei Albesti privind stabilirea locurilor speciale pentru afiqajul electoral pe raza
comuneiAlbe;ti, judelul Mureq, ce vor putea fi utilizate in cadrul campaniei electorale desfEEurate pentru
alegerea Pregedintelui Romdniei din anul 2019.

SECRETAR,

UNn
isrr'



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBESTI
PRIMARIA
Nr.801 5126.09.2019 APROB AFI$AREA,

PRIMAR

PITOCES VERBAL DE AFI$ARE
incheiat azi 26.09 .2019

Subsemnatul Purcariu Ddnu!, in calitate de secretar al comunei Albegti, am
afiqat azi26.09.2019, orele 12,00,laavizierul de la sediul Primdriei comuneiAlbeqti
gi am publicat pe site-ul propriu la adresa www.comunaalbesti.ro,
secliunea "Informatii pentru cetdleni - Anunluri publice", Dispozilia Primarului
comunei AlbeEti cu nr.286 din26.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru
afiEajul electoral pe raza comunei Albeqti, jude[ul Mureq, ce vor putea fi utilizate in
cadrul campaniei electorale desfrgurate pentru alegerea PreEedintelui RomAniei din
anul 2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

SECRETAR,
PURCARIU DANUT

$ovREA MCOLAEa\

COMUNA
ALBE$Tt


