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D I S P O Z I Ţ I A 
nr.238  din 25.08.2020

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru 
alegerea autorită ilor locale în anul 2020ț

D-l OICAN IOSIF, primarul comunei Doljeşti, judeţul NeamţȘ ;

Având în vedere prevederile:
-art. 154 alin. (1) i ale art. 155 alin. (1),  lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulieș

2019 privind Codul administrativ;
-art.  79,  alin.  (1)  din  Legea  nr.115  din  19  mai  2015  pentru  alegerea  autoritatilor

administratiei  publice  locale,  pentru  modificarea  Legii  administra iei  publice  locale  nr.  215/2001,ț
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

-pct.  59  din  576  din  22  iulie  2020  pentru  aprobarea  Programului  calendaristic  pentru
realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 576 din 22 iulie
2020;

În temeiul dispoziţiilor art. 196  alin.(1) lit. „b” din din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N :

Art.  1._  Se  stabilesc  locurile  speciale  de  afişaj  electoral  pentru  alegerile  autorită ilorț
administratiei publice locale din anul 2020, după cum urmează:
1. Afişier la panourile situate în faţa parcului din centrul comunei Doljeşti;
2. Afişier la panourile din faţa fostului magazin sătesc al localităţii Buruieneşti;
3. Afişier la panourile din faţa Şcolii gimnaziale Rotunda(localul şcolii vechi);
4. Afişier la panourile din faţa Şcolii primare Buhonca.

Art. 2._Conform art.79, alin.(4) i (5)ș  din Legea nr. 115 din 19 mai 2015, republicată: ,, Pe un
panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica
un singur afis electoral”;,, 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 convoaca o reuniune
electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latură. ”

Art.  3._ În  alte  locuri  decât  cele  stabilite  conform  art.  1,  afisajul electoral este permis
numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

Art.  4._ Paza şi  securitatea  afişelor şi   panourilor   de   afişaj   va   fi   asigurată   de  către
organele de ordine publică .

Art. 5._ Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa locuitorilor prezenta dispoziţie,
prin afişare în localităţile comunei, va asigura  publicitatea acesteia şi o va  comunica  pentru  a  fi
dusă  la îndeplinire, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,                                                      Aviz pentru legalitate,
                   ŞOICAN IOSIF                                              SECRETAR GENERAL,
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