ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
PRIMAR

DISPOZlTIAnr.T2S
din 26august2020
privind stabilirea locurilor speciale de afiqaj electoral din comuna Ghidigeni, jude{ul Galafi in
vederea organizlrii ;i desf6qurlrii alegerilor pentru autorit[{ile administra{iei publice locale in
anul 2020

comuneri Ghidigeni, judeful Galali, validat prin Hotdrdrea civild
nr. 1436124.06.2016 a Judecltoriei Tecuci.
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.120 alin. (1) ;i art. 121 alin. (1) gii alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicat6;
b) art.3, art.4 qi art.6 paragraful I din (larta europeanda autonomiei locale, adoptatl la Strasbourg
la l5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.l99l1997;
c) art.7 alin. (2) din Codul Civil;
d) pct.59 din Hotdrdrea Guvernului nr. 57612020 pentru aprobarea prograrnului calendaristic pentru
realizaria acfiunilor necesare organizdrii gi desfrgurdrii in bune condilii a alegerilor pentru autoritdtile
administratiei publice locale din anul 2020.
e) ari.79 din L"g"u nr.1l5l20l5 pentruralegerea autoritdtilor administra(iei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr. 21512001, precum qi pentru modificarea ;;i
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali;
t art. 155 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "b" siart. 156 alin. (l) din OUG nr. 5712019 Partea I
Codul administrativ, cu modificdrile 9i completlrile ulterioare;
orivind
'
in temeiul art. 196 alin. (l) lit. "b" din OUG nr. 5712019Partea Iprivind Codul administrativ.
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
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hRIMAR(/L COMUNEI GHIDIGENI emite urmdtoarea dispozilie:

Art. 1 Se stabilesc locurile speciale de afi;aj electoral din comuna Ghidigeni, judelul Gala{i in

vederea organiz6rii qi desfdpurdrii alegerilor pentru autoritatile administraliei publice locale in anul 2020.
dupd cum urmeazd:
Satul Ghidigeni: panou pe strada Chr:issoveloni nr. 180 (punctul $coala Ghidigeni);
Satul Gefu: panou pe strada Stejarului nt.36 (punctul Obreja lon);
Satul G6rbovd!: panou pe strada G6rbov6lului nr. 21 (punctul Mindru Gheorghe);
Satul Tllpigi: panou pe strada Mederleanului nr. 26 (punctulNazare Costel);
Satul Slobozia Corni: panou pe strarla 1 Decembrie 1918, nr.57 (punctul Mocanu

-

-

SC Polaris SRL).

Art. 2 (l) l-ocurile speciale pentru afi;aj electoral pot fi folosire numai de partidelor politice.
aliantelor politice gi alianfelor electorale sau organizaJiilor minoritililor na[ionale care participi la alegeri
gi candida{ilor independenli.
(2) Pe un panou electoral, fiecare partid politic,

alianli politic6, alianfI electorald sau organizafie
particip[
la alegeri ori fiecare candidat independent
a cet[lenilor upu4inand minoritdlilor nafiorrale care
poate aplica un singur afig electoral. Un afiq electoral amplasat in locurile prevlzute la alin. (l) nu poatc
bepagi dimensiunile de 500 mm o laturd gi 350 mm cealaltd latur[, iar cel prin care se convoacd o
reuniune electorala, 400 mm o laturl qi 250 mm cealaltd latur6.
(3) Sunt interzise afigele electorale care combin[ culori sau alte semne grafice, astfel inc6t sd
evoce simbolurile na(ionale ale Rom6niei ori ale altui stat.

(a) in alte locuri decdt cele stabilite.conform art. 1, afigajul electoral este permis numai

cu

acordul proprietarilor, administratorilor sau, dup[ caz, al de{initorilor.
Art. 3 (1) I,olilia Locali Ghidigeni are obligalia sd asigure integritatea panourilor, afigelor
electorale gi a altor materiale de propagandl electoral[ amplasate in locuri autorizate.
(2) Nerespectarea prevederilor privind afi;ajul electoral se sancfioneazd in conl'ormitatc cLr
prevederile Legii nr. 11512015.
Art. 4 Persoana cu atribu{ii delegate va asigura transmiterea, comunicarea gi publicitatea
prezentei dispozilii.
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conformitate cu prevederile art.243 alin. (l) lit.,,a" din OUG nr. 5712019 Partea I privind Codul administrativ, avizez penlru
legalitate prevederile prezentei Dispozili i.

Secretar general,

"

