ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
referitor la : stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral
Având în vedere :
- prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului si a
Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile pct. 98 din Hotărârea Guvernului nr. 635/2016, privind aprobarea
Calendarului acțiu nilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Seant
și Camera
Deputaților din anul 2016 din anul 2016;
În temeiul art. 63 alin. (2) art. 68 alin. (1) şi și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică
locală;
PRIMARUL COMUNEI BRÎNCOVENI,
emite prezenta dispoziţie:
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru alegerea Senatului și
Camerei Deputaților din data de 11 decembrie 2016, pe panouri confecţionate special, după cum
urmează:
- la sediul Primăriei comunei Brîncoveni;
- la Grădinița cu program normal ”Domnița Bălașa” Văleni, comuna Brîncoveni.
- la Grădinița cu program normal ”Matei Basarab” Ociogi, comuna Brîncoveni.
Art.2.- Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri şi
candidaţiilor independenţi.
Art.3.- Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianță politică, alianță electorală
sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori de către
un candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel încât să impiedice folosirea
acestora de către un alt partid politic, o altă alian
ță politică, alianță electorală sau organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participa la alegeri ori un alt candidat
independent.
Art.4.- Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizație a minorităților naționale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent
poate aplica numai două afişe electorale.
Art.5.- Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la art. 1 nu poate depăși dimensiunile
de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorala,
400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
Art.6.- În alte locuri decât cele stabilite la art. 1, afisajul electoral este interzis.
Art.7.- Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care
reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.
Art.8.- Organele de ordine publică ale Ministerului Afacerilor Interne şi paznicii, vor asigura
integritatea panourilor şi a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate.
Art.9.- Prezenta dispoziţie se comunică,
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Postului de Poliţie Brîncoveni,
- Dlui Filip Marius, viceprimar, pentru aducerea la îndeplinire.
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