ROMANIA
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JUDETUL BUZAU
COMUNA MEREI
PRIMAR

l

DISPOZITIA Nr.251
privind stabilirea locrrriror speciale pentru afisaj electoral in comuna Merei,
in campania electorald in vederea oiganizdrii si aesfiqurarli alegerilor
pentru preqedintele RomAniei, in anul 2019

ce vor fi utilizate

Primarul Comunei Merei, Judelul Buzdu:
Av6nd

in

vedere :
10.164 /2O.O9.2O19 , intocmit de compartimentul ,, Relalii cu pub1icul,
Registraturd, Orgarizare alegeri qi Arhivd,, ;

- referatul nr.

-

adresa nr.12338 din 19.09.2019 a Institutiei prefectului
- Judelul Buzdu
inregistratd. la sediul Primdriei comunei Merei sub nr. 10.156 din 20.09.201d,
carr
s-au comunicat mdsuri organizatorice necesare desfagurdrii alegeriloiprin
pentn
Presedintele RomAniei din anul 2019 ;
- prevederile art.41 din Legea nr.370 l2OO4 pentru alegerea Presedintelui Romdniei

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art.8, lit.,,d,, din HotdrArea Guvernului nr.631 /2019 privind stabilirez
mdsurilor pentru buna organizare gi desfdgurare a alegerilor pentru Presedintelr
RomAniei din anul 2019 .
_ - prevederile punctului 43 din Hotd.rArea Guvernului nr.630/2019 privind aprobarez

Programului calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare pentru alegerez
Presedintelui din Rom6nia in anul 2019 ;
- prevederile art. 155, alin.(l), lit.,,a,, si alin.(2), lit.,,b,, si art. 156 din O.U.G
m.57 /2019 privind Codul administrativ ,
_

In temeiul art.l96,

administrativ

alin.(1), lit.,,b,,

din O.U.c. nr.S7 /2OL9 privind Codul

DISPUNE:
Art.l. Se stabilesc locurile speciale pentru aflsaj in comuna Merei in vederea desfdguririi
referendumului nafional pentru revizuirea Constitutlei din 6 si 7 octombrie -Otg, drpi
urmeazd:
"..r'
o satul Merei - panoul de afiqaj qcoald ;
o satul Lipia - panoul de afigaj qcoald :
. satul Serata-Monteoru - panoul de afrqaj grddinifd;
o satul Dealul-Viei - panoul de afiqaj grddinitd;
. satul Izvoru-Dulce - panoul de aligaj gcoald;
o satul Nenciulegti - panoul de afiqaj gcoald;
o satul Gura-Sdrdfii - panoul de afigaj gcoald;
r satul Ogrini - panoul de afigaj qcoald;
Art.2.(r) Utilizarea locurilor speciale pentru afrgaj electoral este permisd numai pentrLcandidalii la funcfia de preqedinte 9i de partidele
ii, propus.
"*"candidat L locurilor speciale pentru aliSe
(2) Este interzisi utilizarea de cdtre un
electoral, astfel incat sd impiedice folosirea acestora de cdtre un alt candidai.
(3) se interzice afi$.ajur in scop erectoral prin apricarea pe perelii sau pilonii dt
su-stinere a podurilor, tunelurilor_, viaductelor, pe indicatoareie rutiere, pairourile de orientare g
informare rutierd, precum qi pe sistemele electrtnice de reglementare a.ircul"1iei.
Aclivitetile de propagandd electora-ld nu pot a-fecta in niciun fel spatiile verzi
.(41
rezervaliile naturale qi zonele protejate ecologic.

-
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din 2 -

kt.3.l1l

un panou electoral Iiecare candidat poate aplica un singur afiq electora-l.
(2) Un alig electora-l amplasat i:r locurile prev5zute la a-lin. (l) nu poate depiq
dimensiunile de 500 mm o laturd 9i 300 mm cealalti laturd, iar cel prin care se convoac6
reuniune electorald, 400 mm o laturd gi 250 mm cea-laltd laturi.
Un aliq electoral amplasat in locurile prevdzute la a1in. (1) nu poate depiqi dimensiunile de 50(
mm o laturS.9i 30O mm cealaltd laturd, iar cel prin care se convoacd o reuniune electorald, 40(
Pe

<

laturi

qi 25O mm cealaltd laturA.
(31 Sunt interzise alisele electora.le care combini culorile intr-o succesiune car(
reproduce drapelul Rom6niei sau a-l a-ltui stat.
Art.4. Afigajul electoral este permis in alte locuri decit cele stabilite potrivit art.l numai cr
acordul scris al proprietarilor sau, dup5. caz, al delindtorilor gi numai cu luarea mdsurilo:
impuse de legislafia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetdfenilor.
Art,S. Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publicd din Ministerul Afacerilor Inteme
vor asigura integritatea panourilor gi a aliselor electorale amplasate in locurile stabilite potrivi
prez*ntei dispozilii .
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozi;ii se incredinleazd Primaru
Comunei Merei, cu sprijinul Postului de Polifie Merei precum si partidele politice, aliantel(
politice, alianlele electorale, organizaliile cetetenilor apargin6nd minoritdlilor nationale s
candidafi independenf care participd la alegeri
Art.7. Nerespectarea prevederilor privind afrgajul electoral se sanclioneazi in conformitate cr

mm o

.

prevederile legii.
Art.3. Secretarul comunei Merei va adice la cunostintd publicd si va comunica prezenta
dispozifie celor nominalizafi cu aducerea la indeplinire precum qi Insitujiei Prefectului -

judelul Buzdu.

AVIZAT PE,fTRU IEGALITATE

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,
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Data, 23.O9,2O19
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