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DISPOZIŢIA Nr.
din data de 24.08.2020
privind stabilirea locurilor speciale pentru afîşaj electoral în Comuna Soars
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2020
PRIMARUL COMUNEI SOARS
Având în vedere necesitatea stabilirii locurilor speciale pentru afîşaj ul electoral pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2020,
Văzând prevederile:
- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale pentru anul 2020, precum şi a unor masuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a acestora,
- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
, actualizata
HG nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
- Art. 4 din HG nr. 577/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020
- HG nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în
bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020
în temeiul art. 155, art 196 alin 1 lit b, art 197, art 198 alin 1 si 2, art 243 alin 1 lit a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE:
Art. 1. în Comuna Şoarş se stabilesc locurile speciale pentru afîşaj electoral pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2020, din data de 27 septembrie
2020 în următoarele locuri:
-Şoarş-avizier Primăria Soars, nr.l 11
-Felmer-avizier Şcoala Generala Felmer, nr.319
-Barcut-avizier Şcoala Generala Barcut, n r.l56
-Rodbav-avizier Cămin Cultural Rodbav, nr.l 12
-Selistat-avizier Cămin Cultural Ortodox, FN

Art. 2. (1) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care
participă la alegeri şi candidaţilor Independenţi.
(2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice
folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat
independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.
(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(4) în alte locuri decât cele stabilite conform art.(l), afişajul electoral este
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice,
astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Art.3. Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului
Afacerilor Interne, asigura integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de
propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Art. 4. Nerespectarea dispoziţiilor privind afişajul electoral constituie contravenţie,
dacă acestea nu constituie infracţiune, şi se sancţionează potrivit art 109-art 110 din Legea nr.
115/2015, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie are caracter normativ şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul primăriei şi pe site-ul instituţiei www.primariasoars.ro .
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
Primarul Comunei Soars prin Secretar General pentru comunicare, Instituţiei Prefectului
Braşov, Post Politie Şoarş .
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