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DISPOZIŢIA
nr.334 din 04.11. 2020
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral
D-l LUNGU ALBERT, primarul comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
-art. 154 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1), lit. „a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.,,b” din
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-art. 79, alin. (1) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu
modificările şi completările ulterioare;
-pct. 95 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat
și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotararea nr. 745 din 3 septembrie 2020;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. „b” din din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art. 1._ Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral, după cum urmează:
Afişier la panourile situate în faţa parcului din centrul comunei Doljeşti;
Afişier la panourile din faţa fostului magazin sătesc al localităţii Buruieneşti;
Afişier la panourile din faţa Şcolii gimnaziale Rotunda(localul şcolii vechi);
Afişier la panourile din faţa Şcolii primare Buhonca.
Art. 2._ Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau
organizatiei a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat
independent poate aplica numai doua afise electorale.
Art. 3._ In alte locuri decat cele stabilite conform art. (1), afisajul electoral este interzis.
Art. 4._ Paza şi securitatea afişelor şi panourilor de afişaj va fi asigurată de către
organele de ordine publică (poliţie, jandarmi, personal de pază).
Art. 5._ (1) Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a
platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite,
precum şi afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie sau cu încălcarea prevederilor locale, constituie contravenţie, în măsura în
care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi
împuterniciţi săi, precum şi de către ofiţeri şi subofiţerii de poliţie.
Art. 6._ Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa locuitorilor prezenta dispoziţie,
prin publicarea ei pe site-ul instituției, va asigura publicitatea acesteia şi o va comunica pentru a fi
dusă la îndeplinire, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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PRIMAR,
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Aviz pentru legalitate,
SECRETAR, CEZAR MIHAELA

