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DrsPozrTrA NR. 3s
din 12.04.2419
privind stabilirea locurilor specialp pentru afiqajul electoral
pentru alegerea membrilor din Romania in farlamentul European in anul2019
Primarul comunei Bucium, judetul Alba,
Avdnd in vedere:
-Adresa Institutiei Prefectului-judetului Alba, pr.603IlGlSJl20l9, inregistratalaprimaria
comunei Bucium cu nr.2509112.04.2019, continanad precizari cu privire la stabilirea locurilor
speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrildr din Romania in Parlamentul European in
anuI2019;
In conformitate cuprevederile:
- art/O alin.(l) din Legea m.3312007 privind oiganizarca si desfasurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare
-pct.5i din H.G. nr.8ll20I9 pentru aprobarea irrogramului calendaristic pentru rcalizarea
actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din romania in Parlamentul European in anul
2019.

in

temeiul prevederilor art.68 alin. (1) qi art. 115 alin.(l) lit. a) din Legea
administraJiei publice locale rtr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioire,
emite prezerfta,

DISPOZITIE

Art.1.- In comuna Bucium, jud.Alba, se stabilesc locurile speciale pentru afiqajul electoral
pentru
pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul2019 , dupd
,
cumurmeaz6:
1.Pe panoul instalat in incinta(curtea) Primariei comunei Bucium;
2. Pe panoul instalat laMagazinul sdtesc din satul Bucium * Sat;
3. Pe panoul instalat la Cdminul cultural din satul Cerbu;
4. Pe panoul instalat la Cdminul cultural din satul Izbrta;
5. Pe panoul instalat la Caminul cultural din satul Muntari;
6. Pe panoul instalat la Cdminul cultural din satul poieni;
7.Pe panoul instalat in satul Izbicioara.
8.Pe panoul instalat in satul Valea Stalnisorii;
9.Pe panoul instalat in satul Valea Cerbului (Gura Bozului)
10.Pe panoul instalat in satul Dogaresti.
Art'2 (I) Utrlizarea locurilor speciale pentru afigaj electoral este permisd numai pentru
parlidele politice, organiza\iile cetdlenilor aparfindnd rninoritdlilor nationale, alianfele politice
sau electorale dintre acestea care participd la alegeri, precum qi pentru candidalii i

(2) Este interzisd utilizarea de cdtre partidul politic, alianla poiiticd, aliarga electorala,
organizaya cet5{enilor apa(indnd minorit[1ilor nalionale care participS la alegeri ori candidatul
independent a locurilor speciale pentru afiqaj electoral astfel incAt sI impiedice folosirea
acestora de cdtre un altlo altd partid politic, aliar\d politicd, alian[d electorald, organizalie a
cetdtenilor apar{indnd minoritaflor na}ionale care participd la alegeri ori de cdtre un alt
candidat independent
(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianldpoliticd, alianllelectorald, organizalie
a cetdJenilor apa{indnd unei minoritdli na{ionale care participd la alegeri in condi}iile prezentei
legi ori candidat independent poate aplicaun singur afiq electoral. Un afig electoral ampla.sat in
locurile prevdzute la alin. (1) nu poate depdgi dimensiunile de 500 mm o laturd qi 300 mm
cealaltdlaturd, iar cel prin care se convoacd o reuniune electorald,400 mm o laturd qi 250 mm
cealaltd latur6.
(4) Sunt interzise afiqele electorale care combind culorile intr-o succesiune care reproduce
drapelul Romdniei sau al altui stat.
(5) Se interzice afigajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de suslinere a
podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare gi informare
rutierd, precum gi pe sistemele electronice de reglementare a circulafiei.
Art.3(1) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publicd, este obligat s6 asigure
integritatea panourilor, afiqelor electorale gi a altor materiale de propagandd electoiald
amplasate in locuri autorizate.
(2) Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de cdtre candidali, pariidele
politice, alianlele politice qi aliantele electorale a unor amenajdri provizorii in scopul distribuirii
de materiale de propagandd electoralS, dacd prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de
circulalie rutierd sau pietonald.
Art. .'Aducerea la cunoqtinJa publicd a prezerrtei dispozilii se face prin afiqare la sediul
Primdriei comunei Bucium qi satele aparlindtoare comunei Bucium.
Art. 5.- Prezentadispozilie se comunicd:
-Primarului comunei Bucium;
-Postului de Politie Bucium;
- Instituliei Prefectului - Judelul Alba.

Avizat,
Secretar,

Jr.David Carmen-N-$ia
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