
R O M Â N A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZIŢIE 

NR.105/20.08.2020 
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea organizarii si 

desfasurarii alegerilor locale din anul 2020 

A vînd în vedere: 
Referatul compartimentului de specialitate nr.1 2539 din 18.08.2020 pnn care 

se propune emiterea dispozitiei de stabilire a locurilor de afisaj electoral; 
In temeiu 1 art. 79 alin. (1) d în Legea nr. 115/2015 pentru pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 
În temeiul art. 155 alin. 1) lit. a) si art. 196, al. 1 lit. b) din OUG nr. 57 I 2019 

privind Codul Admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

RIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art. I Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral, in vederea 
organizarii s i desfasurarii alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020: 
- Sediul Consiliului Local; 
- Scoala primară din satul Mărăcinele. 

Art.2 Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa partidelor 
politice, aliantelor politice si aliantclor electorale sau organizatii le minoritatilor 
nationale si candidatilor independenti care participa la alegeri. 

Art.3 ( 1) Este interzisa utilizarea, de catre un partid politic, al ian ta politica, 
alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care 
participa la alegeri ori de catre un candidat independent, a locurilor speciale de afisaj 
electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, 
alianta politica, alianta electorala sau organizatii ale cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent. 

(2) Pe un panou electoral , fiecare partid politic, alianta politica , alianta 
electorala,organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale , ori candidat 
independent poate aplica numai doua afise electorale. 

Art.4 Un afis electoral amplasat în locurile stabilite la art. 1 nu poate depasi 
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura iar cel prin care se 
convoaca o uniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura; 

Art.5 ln alte locuri decat cele stabilite conform art. 1, afisajul electoral este 
interzis. 



Art.6 Sunt interzise aftsele electorale care combina culorile într-o succesiune 
care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat. 

Art.7 Primarul, cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, este 
obligat sa as igure integritatea panourilor, afise lor electorale si a altor materiale de 
propaganda electorala amplasate in locuri autorizate. 

Art.8 Secretarul ur1itatii administrativ-teritoriale va lua masuri pentru aducerea 
la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii. 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 
EMILIA GIUBE E NU 
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