ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
str. Joseni nr. 447, sat Săliștea, comuna Săliștea, județul Alba, cod poștal 517655, tel.: 0258762101,
website: www.comuna-salistea.ro, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I E

Referitor la: stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în comuna Săliștea, judeţul Alba,
pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
Având în vedere:
- prevederile art. 79 din 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, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a acestora;
- prevederile pct. 59 din anexa la H.G. 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;
- prevederile art. 11, lit. h din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
- prevederile art. 12, alin. 1, lit. g din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- adresa nr. 11677/G/SJ/II C 14 din 20.08.2020 a Instituției prefectului – județul Alba;
- referatul nr. 3504 din 25.08.2020 al secretarului general al comunei,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. (1) Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în comuna Săliștea,
judeţul Alba, pentru desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
data de 27 septembrie 2020, astfel:
- în satul Săliștea – panoul de afișaj amplasat în fața Primăriei comunei Săliștea;
- în satul Tărtăria – panoul de afișaj amplasat în fața Școlii Generale Tărtăria;
- în satul Săliștea-Deal - panoul de afișaj de la Școala Generală Săliștea-Deal;
- în satul Mărgineni – panoul de afișaj de la Școala Generală Mărgineni.
(2) În cadrul locurilor speciale pentru afişaj electoral, stabilite în locuri publice
frecventate de cetăţeni, se va asigura amplasarea de panouri electorale, ţinând cont de
numărul candidaților, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice sau a altor activităţi,

asigurându-se în prealabil înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă
electorală rămase de la campaniile electorale precedente.
Art. 2. (1) În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1, afişajul electoral este interzis.
(2) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere
a podurilor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe
sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
(3) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi.
(4) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de
materiale de propagandă electorală este interzisă.
(5) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în
format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum
şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.
(6) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai cu
acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea
măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
(7) Primarul poate aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după caz,
de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele
politice şi alianţele electorale care îi susţin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de
materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de
circulaţie rutieră sau pietonală.
Art. 3. (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai
candidaţilor şi partidelor care i-au propus.
(2) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
Art. 4. Pe un panou electoral, fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral, care
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 şi nu poate să
conţină combinaţii de culori sau alte semne grafice, într-o succesiune care reproduce drapelul
României ori al altui stat.
Art. 5. Primarul, cu sprijinul Postului de Poliţie, este obligat să asigure integritatea
panourilor, afişelor electorale și a altor materiale de propagandă amplasate în locuri autorizate.
Art. 6. (1) Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt
mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă
electorală tipărite, afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele
permise potrivit prevederilor legale, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
600 lei la 1000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se va face de către
preşedintele biroului electoral de circumscripţie și organele de ordine publică.
Art. 7. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general, cetăţenilor
comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Alba.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil
Săliștea, _______________
Nr. _______________

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
Nr. _________ din _______________

PROCES- VERBAL

Încheiat azi ______________________________, cu ocazia afişării dispoziţiei
primarului comunei Săliștea, judeţul Alba, nr. ____________ din ________________,
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în comuna Săliștea, judeţul Alba,
pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de
27 septembrie 2020.

Subsemnata Ionescu Mihaela-Alina, secretarul comunei Săliștea, judeţul Alba, am
procedat la afişarea dispoziţiei menţionată mai sus, la sediul Primăriei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.
Ionescu Mihaela-Alina _______________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
NR. ______ DIN _______________

Se aprobă,
Primar
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

REFERAT
Având în vedere:
- prevederile art. 79 din 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a acestora;
- prevederile pct. 59 din anexa la H.G. 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;
- prevederile art. 11, lit. h din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
- prevederile art. 12, alin. 1, lit. g din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- adresa nr. 11677/G/SJ/II C 14 din 20.08.2020 a Instituției prefectului – județul Alba,
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din data de 27 septembrie 2020, este necesară stabilirea locurilor speciale pentru
afişaj electoral.
În acest sens, propun emiterea dispoziției privind stabilirea locurilor speciale pentru
afişaj electoral în comuna Săliștea, judeţul Alba.
SECRETAR GENERAL,
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA

