
Judetul V61cea

Comuna P6uqegti
Primar,

DISPOZITIA NR. 88
PRIVITOR LA: stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral in

vederea desf[gurdrii campaniei electorale pentru alegerea autorit6lilor
administra{iei publice locale din data de 27 septembrie 2020

Avan cStdlin, Primarul comunei pduqeqti, jude{ul v6lcea;
in vederea orgarizdrii qi O.sfiiurarii alegerilor pentru alegerea

autoritdtilor administrafiei publice locale din anul 2020;
In conformitate cu prevederile art.79 alin.(l) din Legea nr.Ll1/2015

pentru alegerea autoritatilor administraliei publice locale, p.ntru modificarea
Legii administratiei publice locale nr.2l5l200l, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alesilor locali, cu modific6rile qi
completirile ulterioare, coroborate cu cele ale ar:t.Z alin.(3) din Legea nr.8412021,0
privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publi.. locale si
pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu cele ale pct.59 din Anexa la HG
trt.57612020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum q1 ru cele ale
art.155, alin.(l), lit. a) qi alin.(2), lit. b) din o.U.G. ttr.57l20l9 privind Codul
administrativ, cu modifi c6rile gi completdrile ulterioare;

tn temeiul art.L96, alin.(l) tit.u; din ouG nr.57/2019 privind codul
administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, emite urmitoarea

DISPOZIIIE:

Art.l. - (1) tn vederea desfrguririi campaniei electorale pentru alegerea
autoritdlile administrafiei publice locale din anul 2020, se stabilesc locurile
speciale pentru afiqaj electoral pe ruza comunei Pduqeqti, dupd cum urmeaz6:

- 1 panou in fala cdminului cultural Pduqegti - satul piugegti;
- I panou in interseclia Barcanele:satele:Barcanele, Vdleni qi $oliceqti;- 1 panou in intersectia $erbdneqti: satele $erbdnegti gi Buzdugan;
- I panou in intersec{ia Bisericii din satul pdugeqti Ot6s6u;
- 1 panou ?n interseclia Bisericii din satul Cernelele.

(2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice,
aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor
nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti.



(3) Este interzisa utilizatea de catre un partid politic' alianta politica'

aliantaelectorala ,u' o.gun izatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

care participa Ia alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj

electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic,

a]ianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand

minoritatilor nationale care participa la alegeii ori candidat independent'

Pe .r, pu.o* electoral, fii"ur" pa:rtid politic, alianta politica' alianla

erectorala sau organ izatie a cetatenilor apartinano minoritatilor nationale care

participa la alegeii ori fiecar. .urdidut iniependent poate aplica un singur afis

electoral.
(a) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin' (1) nu poate

depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin

care se .onuou* o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta

latura.
(5) In alte locuri decat cele stabilite conform alin' (1), afisajul electoral

este permis numai cu acordur p-pri.tarilor, administratorilor sau, dupa caz, al

detinatorilor.
(6) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne

grafrce,astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat'

Arr.2,- Nerespe clareaprevederilor art.1 alin.(1) constituie contravenlie qi

se sanclioneazdcu amenda dL ra 600 rei la 1.000 rei, conform art.108, lit.(k) din

i"g,*nr.11 5lZOl5, cu modificdrile qi completdrile ulterioare'

Art.3. - secretarul generd, al 
'comunei 

Pauqeqti vaasigura comunicuea

prezentei Oirporilii Institirliei_Prefectului - judegui V6lcea in vederea exercitirii

controlului de legalitate gi aducer ea la cuntqtinl6 publicd prin afiqare la sediul

primdriei qi pe pagina de internet a instituliei'

C ontrasem neazd Pentru le galitate

SECRETAR GENERAL,
Daniela P6loiu

."1::,(..{'.-_'

P[uqeqti,21 august 2020


