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DISPOZITIA N|..73

,*"

privind stab'irea locur'or speciale
r."*11

3f;3i;i 3i,f
in comuna Bucium, judetul Alba,
pentru alegerea Presedintelui Ro :naniei in
anul20I9

Primarul comunei Bucium, judetul Alba,
Avdnd in vedere:
-Adresa Institutiei Prefectului.ijudetului Alba,
nr.l267g/GlsJ/201g, inregistrata la
Primaria comunei Bucium cu nr.5290123.0g.2019,'c.,ntinanad
precizai cu privire la
stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru
ale igerea presed-intelui Romaniei;
In conformitate cu prevederile:
- art'41alin.(l) si alin(2) din Legea nr.370 din2(t
septembrie 2004 1x*r.publicatS**;
pentru alegerea Pregedintelui Romdnieil x);
'pct'43 din H'G'nr.63012019 privind_aprobarea programului
calendaristic pentru
rcalizarea actiunilor necesare pentru aieger"a Presedinte.
Romaniei in anul 2019;
'ri
- H'G' nr'485.
9 iulie 2019 privind stabilirea rlatei
alegerilor pentru pregedintele
Romdniei din anul 2019;
- H'G' nr'631 din 27 august 2019 privind
stabiiire a mdsurilor pentru bsna organizarc
gi d^esfbgurare a alegerilo.r pentru pregedintele
Romdniei riin anul 2019;
In temeiul prevederilor art.l54 uti".1t;
:-?rt.r55 al n.(1) lit.e) si alin.(2) lit.b) art.196
alin.(1) lit.b), art.197.alia(r) si alin.(4) art.r99
arin.(1) ;i art240 alin.(i) din o.u.G. nr. 57
,
din 3 iulie 2019 privind codur administrativ, emit piezefia

j:l

DISPOZITIE
Art' 1' In comuna Bucium, jud.Alba, se stabilesc
locurile speciale pentru afiqajul
electoral , pentru pentru alegereaFresedintelui
Romaniei Ln anul 20lg dupd cum urmeazd:
1.Pe panoul instalat
incinta(curtea) primariei cor lunei Bucium;
_in
2. Pe panoul instalat raMagazinur sdtesc din
satur Brrcium - sat;
3. Pe panoul instarat la cdminul curtural din
satul cerbu;
4. Pe panoul instalat la cdminul cultural din
satul rz!.ita;
5. Pe panoul instalat la caminur cultural din
satui MrLntari;
6. Pe pano'l instarat ra cbminul curtural din
satul po :ni;
7.Pe panoul instalat in satul lzbicioara.
8.Pe panoul instalat in satul Valea Stalnisorii:
9'Pe panoul instalat in satul varea cerbului
lbura Bc;zurui)
10.Pe panoul instalat in satul Dosaresti.
Art'2 Q) Locurile speciale pentru -anqai electoral pot
:i'^ folosite numai de candidalii la
rfunclia de preqedinte qi de partidele
l_uu propur(2) Este interzisd utilizarea"ur"
de cdtre un candidat a locurilor speciale
electoral, astfel incdt sd impiedice folosirea
acestora a.
un alt candidat.
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(3)Afiqajul electoral este permis in alte locuri dr,;6t cele
stabilite potrivit art. 4l alin,
septembrie 2004 (**republicatd**) pentru alegerea
Pregedintelui Romdniei**) numai cu acordul smis ril proprietarilor
sau, dup6 caz, al
deJindtorilor qi numai cu luarea mdsurilor impuse de 1,:gisialia
in vigoare pentru asigurarea

(2) din Legea nr.370 din 20

siguranJei cet6{enilor.

3tt'-3 (1) Pe un panou electoral fiecare candidat poa.e aplicaun singur afiq electoral. Un
afig electoral amplasat in locurile prevdzute la art.l ru poate
depdqi dimensiunile de 500
mm o laturd 9i 300 mm cealaltd iaturd, iar cel prin caro
,. .onuou.d o reuniune electoral6,
400 mm o laturd qi 250 mm cealaltd"laturd.
(2) Sunt interzise afiqele electorale care com lind culorile intr-o
succesiune care
reproduce drapelul Romdniei sau al altui stat.
(3) Se interzice afiqajul in scop electora-l prin aplicarea pe peretii
sau pilonii de
suslinere a podurilor, tunelurilor, viaduitelor, pe indica,rarele
rutieie, panourile de orientare
qi informare rutierd, precum qi pe sistemele electronice jle
reglementare a circulafiei.
(4) Activitdlile de propagandd electorald nu pct afecta in niciun
fel spa{iile verzi,
rezewaliile naturale qi zonele protejate ecologic.
(5) Folosirea minorilor cu vdrsta .ub 16 ani pr,ntru distribuirea
sau amplasarea de
materiale de propagandd electoralb este interzisd.
(6) Dupa incheierea campaniei electorale se interzice
difvzareade mesaje
in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale am:rlasate in locuri publice electorale
ori private,
precum qi prin intermediul unor vehicule special
amenajirte.
(7) Primarul, cu sprijinul organelor. de ordin: publicd, este obligat
sd asigure
integritatea panourilor, afiqelor electorale qi a altor r rraieriale
de propagaldd electorala
amplasate in locuri autorizate.
(8) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul pr blic de
cdtre candidaJi qi,
de cdtre partidele politice, oryanizaliile cetdleniloi :rparfinand minoritaflor dup6, caz,
na]ionale,
alianlele politice qi alianlele electorale care ii susfin u lno. amenajari
provizorii in scopul
distribuirii de materiale de propagand6 electoraid, dacd prin amplasarea
lor nu se instituie
restrictii de circulalie rutierd sau pietonald.
Att' '- Aducerea la cunoqtinta publicd a prezentei dispozitii se face prin afiqare
la sediul
Primbriei comunei Bucium qi sateie apa4initoare comuni:i Bucium.
Art. 5.- Prczentadispozilie se comunicd:
-Primarului comunei Bucium;
-Postului de politie Buciurn;
- Instituliei prefectului _ Judelul Alba.
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Avizat de legalitate
Secretar g-"narul,'
Jr.David Carmen-N ta
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