
ROMANIA

JUDEIUL BVZAV

COMUNA MERTI

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 11S

privind stabilirea rocur or speciale pentru afigaj electoral pentru
alegerlle membrilor din Romania in pailamentul'European dtn data de

26.O5.2019

Primarul comunei Merei, judeful Buziu:
AvAnd in vedere:

. - 
. 
referatul compartimentului "Rela[ii cu publicul, registraturd, organizare

alegeri gi arhivd " inregistrat_ sub nr. 3zg2/[6.o4.20t0 p-rin care se propune
emiterea unei dispozitii privind stabilirea locurilor speciale pentru .n"r.j i.,vederea desfd.surd.rii campaniei pentru alegerile membrilor din Rom6.nia in
Parlamentul European din data de 26.OS.2Oli;

- adresa nr. 5062 din 1 1.04.2019 a Institutiei prefectului - Judelul Buzdu,
inregistratd la sediul Primd.riei comunei Merei sub nr. 3s66 din 11.04.b019, prin
care s-au comunicat mdsuri organizatorice necesare desfdgurdrii alegerilor p".rt.,
membrii din RomAnia in parlamentul European din anul 2d19 ;in conformitate cu :

- prevederile art.40 din Legea nr.3312007 privind organizarea si desfdsurareaalegerilor pentru Parlamentul European, 
^republicatd, 

cu modificarile Eicompletdriie ulterioare;

- .- prevederile art.8, lit.,,d,, din HotdrArea Guvernului nr.1,OI 12019 privind
stabilire_a 

_ .mdsurilor pentru_ buna organizare qi desfdqurare a aleger or pentru
membrii din Romania in parlamentul European din anui 2019 ;- prevederile pct. 5 I din Hotdrarea Guvernului nr.Bl l2019 privind aprobarea
Programului calendaristic pentru realizarea acliunilor ,r."."".. pentru alegerea
membrilor din RomAnia in parlamentul European in anul 2019 ;- prevederile art.63, alin.(t), lit.,,a,, si alin.(2) si art. 64 din Legeanr.2l5I2ool a administratiei publice locale, repubiicata, cu modific5rile gi
completdriie ulterioare,

In temeiul art.68, alin.(1) 9i art. 115, alin.(1), Iit.,,a,, din Legea nr.215 l2OOl aadministratiei publice iocale, republicatd, cu modificariG qi com[letarile ulterioare,

DISPUNE:
Art.l. Se stabilesc locurile speciale pentru afigaj electoral in comuna Mereipentru alegerea membrilor din Romania in parlamentul European din data de

26.O5.2019, dupd cum urmeazd:



/ 1. Panoul de afigaj de la $coala Gimnaziali Merei, satul Merei, comuna
Merei, judelul Buzdu ;

2, Panoul de afigaj de la Gridinila cu Program Normal Lipia, satul Lipia,
comuna Merei, judelul Buzdu ;

3. Panoul de afigaj de la Grddinl(a cu Program Normal Sirata Monteoru,
satul Sdrata Monteoru, comuna Merei, judetul Buzdu ;

4. Panoul de afigaj de la $coala Primari Dealul-Viel, satul Dealul Viei,
comuna Merei, judeful Buz5.u ;

5. Panoul de afigaj de la $coala Gimnaziali Izvoru Dulce, satul Izvoru -
Dulce, comuna Merei, judelul Buz6u ;

6. Pauoul de afigaj de la $coala Nenciulegti,
Merei, judetul Buzdu ;

7. Panoul de afigal de la $coala Gura Siri$i,
Merei, judetul Buzdu ;

8. Panoul de altsqj de la $coala prlmari Ogrlzile, satul Ogrezile, comuna
Merei, judetul Buziu ;

Art.2.(1) Utilizarea locurilor speciale pentru afiqaj electoral este permisd.
numai pentru partidele politice, organizafiile cetalenilor aparfin6nd minoritililor
nafionale, alianfele politice sau electorale dintre acestea care particip5. la alegeri,
precum Si pentru candidalii independenli.

(2| Este interzisi utilizarea de cdtre partidul politic, alianfa politicE, alianta
electora16., organizalia cetilenilor aparfinAnd minoritd.filor nafionale care participS.
la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afiqaj electoral
astfel incAt sE impiedice folosirea acestora de citre un alt/o alt5. partid politic,
alianti politica, alianfE. electorald, organizafie a cetdtenilor apar$nand
minoritdfilor nafionale care participS. la alegeri ori de citre un alt candidat
independent.

(3) Afigajul electoral este permis in alte locuri decAt cele stabilite potrivit
art. I numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupd caz, al defindtorilor qi
numai cu luarea misurilor impuse de legislalia in vigoare pentru asigurarea
sigurantei cetefenilor.

(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianfd politicE, aliantd.
electorald, organizalie a cetllenilor aparfin6.nd unei minoritd.fi nalionale care
participd la alegeri in condiliile prezentei legi ori candidat independent poate
aplica un singur afig electoral. Un afiq electoral amplasat in locurile previzute la
alin. (1) nu poate dep5.gi dimensiunile de 500 mm o laturi qi 3OO mm cealaltd
latur5., iar cel prin care se convoaca o reuniune electorali, 400 mm o laturE qi 250
mm cealaltd laturd.

(5) Utilizarea locurilor de alisaj electoral se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 33l2OO7 privind organizarea gi desfdsurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, republicatS, cu modific5rile Ei completirile
ulterioare.

Dispozifia se aduce la cunostinld. publicd prin afigare Ia sediul gi pe site-ul
Primdriei comunei Merei.

satul Nenciulegti, comuna

satul Gura Seretii, comuna



Art,3. Primarul este obligat sd asigure integritatea panourilor qi a afigelor
electorale amplasate in locuri autorizate.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se
incredinleazd Primarul comunei Merei, cu sprijinul postului de politie Merei.

Art.5. Prezenta dispozilie se va comunica in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei Merei, in termenul prevdzut de lege, celor
nominalizati cu ducerea la indeplinire precum gi Insitutiei prefectului - judetul
Buzdu .si se va aduce la cunostinld publicd prin afigare la avizierul primdriei
comunei Merei precum gi pe pagina de internet a institutiei .

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

S.ECRE?AR,

Gr-lgorolu Paula

Data, 19.O4.2019


