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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 72
din data de 26 septembrie 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral la alegerile
pentru Președintele României în anul 2019
Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad,
Având în vedere:
 prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile pct. 43 din Anexa Hotărârii Guvernului nr.630/2019, privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul
2019;
 prevederile art.155, alin.1 lit.a și alin.2 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
D I S P U N E:

Art.1.Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral, pe teritoriul administrativ al comunei
Vărădia de Mureş, judeţul Arad pentru Președintele României în anul 2019, după cum urmează:
- Localitatea Vărădia de Mureş - panoul de afişaj din fața Școlii Gimnaziale Vărădia de Mureș;
- Localitatea Juliţa - panoul de afişaj situat în parcul din centrul localităţii;
- Localitatea Lupeşti - panoul de afişaj din centrul localității;
- Localitatea N.Bălcescu - panoul de afişaj din faţa căminului cultural;
- Localitatea Baia - panoul de afişaj al căminului cultural;
- Localitatea Stejar - panoul de afişaj din faţa căminului cultural;
Art.2 (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa numai pentru partidele politice,
organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea
care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti.
(2) Este interzisa utilizarea de catre partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidatul independent a
locurilor speciale pentru afisaj electoral astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt/o alta
partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale care participa la alegeri ori de catre un alt candidat independent.
(3) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit art. (1) numai cu acordul scris
al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor.
(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a
cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri in conditiile prezentei legi ori
candidat independent poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat in locurile
prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar
cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
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(5) Sunt interzise
afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul
Romaniei sau al altui stat.
Art.3. Integritatea panourilor şi a afişelor electorale, va fi asigurată de organele de ordine publică din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică:
 - Instituţiei Prefectului-Judeţului Arad;
 - Autoritatea Electorală Permanentă;
 - Organelor de ordine publică;
 - Se afişează la sediul Primăriei Vărădia de Mureş și pe site www.varadia-de-mures.ro

P R I M A R,
MICULIŢ CRINA-MELANIA

AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
LUPUTIU LACRIMIOARA

