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D I S P O Z I Ţ I A Nr.310
mai 2016
COMISIA LOCALĂdin
DE3FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
privind: stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2016.
Primarul oraşului Ianca,
judeţul Brăila;ORAŞULUI IANCA
PRIMĂRIA
Având în vedere:
-dispoziţiile art.79 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale;
-pct.57 din calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din
anul 2016, aprobat prin H.G. nr.52/2016;
-adresa nr.61/03.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.3 Ianca potrivit căreia
au fost depuse candidaturi pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016 de către șapte
formațiuni politice și un candidat independent, rămase definitive.
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.68 alin.(1) şi
art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-(1) Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2016, după cum urmează:
 oraşul Ianca: - pe str.Calea Brăilei, lângă platoul pietonal din faţa sediului Raiffeisen
Bank, precum şi în faţa Căminului cultural;
 satul Plopu: - în parcul sătesc;
 satul Oprişeneşti: - în faţa Căminului cultural;
 satul Perişoru: - în faţa Şcolii gimnaziale;
 satul Târlele Filiu: - în faţa Căminului cultural;
 satul Berleşti; - în faţa Căminului cultural.
(2) Panourile de afişaj electoral, conținând fiecare minim 16 patrulatere numerotate și cu
dimensiunile prevăzute la art.2 alin.(4), vor fi confecționate și amplasate în locurile stabilite
potrivit alin.(1) prin grija șefului serviciului administrativ gospodăresc.
Art.2.-(1) Utilizarea locurilor/panourilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care
participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.
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(2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori
candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice
folosirea acestora de către ceilalți competitori care participă la alegeri.
(3) Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.
(4) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile
de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin.(1), afişajul electoral este permis numai
cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.
(6) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel
încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.
(7) Poliția locală și celelalte organe de ordine publică sunt obligate să asigure
integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală
amplasate în locurile stabilite conform art.1.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi comunicată celor în drept, afişată în locuri publice şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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