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D ISPOZITIA N

cu privire la stabilirea locurilor speciale de afigaj
alegerilor pentru Senat gi Camera Deputafilor din

- adresa lnstitutiei Prefectului- judetul Valcea nr.
- prevederile aft. 79 alin (1) din Legea nr. 20gt2015
Camerei Deputalilor , precum gi pentru organizarea gi
Permanente, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

R. 135

electoral pentru desfdgurarea
anul 2016, din comuna Costegti

14579 din 03.11"2016;
privind alegerea Senatului gi a

funclionarea Autoritdlii Electorale

Pestreanu Toma Marius - primarul comunei Costegti, judetul Valcea;
Avand in vedere :

- necesitatea stabilirii locurilor speciale de afisaj electoral din comuna Costesti,judetul Valcea in vederea organizarii si desfasurarii aiegerilor p"ntry Senat 9i Camera
Deputa{ilor din anul 2016:

ln temeiul art.63 alin (1) lit,e" , alin (2) si art.68 alin.(1) din Legeanr.21Sl20O1,
republicatd, privind administrafia publicd locald, republicata, modificata gi completatd
ulterior, emite urmdtoarea :

DISPOZITIE:
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral din comuna Costesti,judetul Valcea in vederea organizarii si desfasurarii ilegerilor pentru Senat 9i Camera

Deputalilor din anul 2016, dupd cum urmeazd :

- La afisierul din fata primariei comunei Costesti ;- La afisierul din fata Dispensarul Medical Uman din satul pietreni;
- La afisierul de la caminur curtural din satul Bistrita ;

Arl".2- (1) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice,
aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationaie care
participa la alegeri si candidatilor independenti.

(2) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, o alianta politica, alianta
electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la
alegeri ori de catre un candidat independent a locurilor speciale de afisaj elecioral, astfel
incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partio politic, o alta alianta politica,
alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationaie care
participa la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid
politic, alianta politica, alianta electorala sau orqanizatiei a cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale care participa la alegeri ori cand'idat indepenoent poaie upf il" .rr"i
doua afise electorale

(3) Un afis electoral amplat-{ in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalia latura, iar cel prin care se convoaca o
reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura"



(a) ln alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este interzis.
(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care

reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.
(6) Fnirnarul, cu sprijinul politiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului

Afacerilor lnterne, in localitatile unde politia locala nu este constituita, este obligat sa
asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale amplasate in locuri autorizate.

Art. 3.- Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor 
,

afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri
autorizate.

Art.4- (1) Nerespectarea dispozitiilor privind afisajul electoral din a11. 7g din Legea
nr.20812015 privind alegerea Senatului 9i a Camerei Deputalilor, precum gi pentru
organizarea gi functionarea Autoritafii Electorale Permanente, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare , daca acestea nu constituie infractiuni , si se sanctioneaza cu
amenda de la 1500 lei la 4500 lei"

(2) Constatarea contraventiilor , precum si aplicarea sanctiunilor se face de catre
organele de ordine publica sau, dupa caz, de presedintele biroului electoral de
circumscriptie.

Art.s.- Prezenta dispozitie are caracter normativ si se aduce la cunostiinta publica
prin afisare la sediul primariei.

Art.6" - Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Primarului comunei Costesti, cu sprijinul Postului de Politie al comunei Costesti.

4rt"^7.- Prezenta dispozitie se va comunica .

lnstitutiei Prefectului Judetului Valcea ;

Postului de Politie al comunei Costesti;
Autoritdtii Electorale Permanente, filiala Sud Vest Oltenia;

Costegti 7 noiembrie 2016

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR,

NEAGU VASILE


