
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TA$CA

PRIMAR

DISPOZITIE
Stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj electoral in vederea bunei desfaquriri a

alegerilor pentru Preqedintele RomAniei din anul 2019

Ursache Daniela, primarul comunei Tagca, jude{ul Neam!, ales la data de 05 iunie 2016;

AVANDINVEDERE:
. Prevederile art. 41 din Legea nr.37012004 pentru alegerea Preqedintelui Romaniei, republicata,

coroborate cu Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea

Presedintelui Romaniei in anul 2019, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.63012019;
. Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificarile qi completarile ulterioare;
. Adresa Instituliei Prefectului - Judetul Neam! cu nr. 14.662124.09.2019;

In temeiul prevederilor 155 alin. (1) lit. ,,a" si arl. 196 alin. (1) lit' ,,b" din Ordonanta de

Urgenta a Guvemuhti w. 57 12019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l.Sestabilescurmatoarelelocurispeciale.pentruafigajelectoralinCampania

electorala pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:

a) Panoul de afiqaj amplasat in centrul satului Taqca, comuna Taqca' jude{ul Neam(;

b) Panoul de afigaj amplasat in centrul satului Neagra, comuna Taqca' jude(ul Neam{'

Art 2 Locurile speciale pentru afisaj electoral pot fi folosite numai de candidatii la firnctia de

presedinte si de partidele care i-au propus.

Art3 Este interzisd utilizarea de catre rx1 candidat a locurilor speciale pentu afisaj electoral, astfel

incdt sa impiedice folosirca acestora de cdte un alt candidat

Art4 Aflsajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit afi. 1 , numai cu acordul

scris al proprietarilor mq dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in

vigoare pentru asiguzrea sigurantei cetatenilor.

Art5 Pe r.rn panou electoral fiecare candidat 1rcarc aplica un singur afis electoral. un af s electoral

amplasat in locurile prrevazute la artl, nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta

latur4 iar cet prin care se convoaca o reuniune electoral4 400 mm o lahla si 250 mm cealalti lahra

Art 6 Sunt intezise afisele ele,otorate care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul

Romaniei sau al altui stat.

ArtTSeintelziceafiqajulinscopelectoralprinaplicareapepere|iisaupiloniidesuslinerr:a
lt.



podudlor, tunelwilor, viaductelor, pe indicatoarele nrtiere, panourile de orientare qi informare rutier5, precum

gi pe sistemele electronice de reglementare a circulaliei.

Art 8 Activitn{ile de propagandi electoral[ nu pot afecta in nicitur fel spaliile verzi, rtzervaliile

natuale $i zonele protejale ecologic.

Art.9 Primarul, cu sprijinul organelor de ordine public6, este obligat s[ asigure

integritatea panourilor, afigelor electorale gi a altor materiale de propagandd electoralE amplasate

in locuri autorizate;

Artl6 Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii ,constituie contravenlie qi se sanclioneazi cu

amendd de la 1 .000 1ei la 2.500 lei. Constatarca contmventiei qi aplicarra sancliunii se va face de c[te,

ofiterii, agen{ii qi subofilerii din cadrul Poli{iei RomAng Poliliei de Frontier{ Rom6nd gi Jandarmeriei

Romdne, prccum gi politi$ii locali.

Artll Prezenta dispozijie se comunica: kstit4iei Prefechrlui Judelului Neam1, Biroului electoral al

Circumscripjiei Judetene Neamt si se aduce la cturostinta publica prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei.

Avizat pt. legalitate

Secretar General UAT Taqca

ROSU ELENA' v/:372
l' /

/

h

NR. 100 DrN 24.09.2019


