
ROMANIA
JUDETUL TIMI$

PRIMARIA COMUNEI PECIU NOU

DISPOZITIA NR. 107 din data: 24,08,2420
privind privind stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj electoral

Primarul Comunei Peciu Nou,
Avflnd in vedere prevederile:

-art.79, alin (1) din Legea nr. ll5l20l5 privind alegerea autoritatilor administratiei publice
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale w.21512001 precum si pentru
modificarea si completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alesilor locali,actualizata;
-art. 2 , alin (3) din Legea rc 8412020 privind prelungirea mandatelor autoritElilor
administratiei publice locale gi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanfa de urgen{6
a Guvernului ff. 57120t9 privind Codul administrativ;
-punctul 59 din Anexa la HGR w. 57612020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizwea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor
pentru autoritatile locale din anul 2020

In temeiul dispozifiunilor art.l.96, alin.(1),lit.b) din OUG nr.5712019 privind
Codul administrativ,

DISPUNE :

Art. 1: Pentru desfdqurarea in bune condilii a alegerilor locale din data de27.09.
2020 ,pemza comunei Peciu Nou , judeful Timiq , se stabilesc locuri speciale pentru afiqaj

electoral , dup6 cum urmeazd :

l. panoul din centru localitdfii Peciu Nou , in fata caminului cultural ,

2. panoul din fata Primariei Peciu Nou - ,
3 panoul din Parcul comunal Peciu Nou - vis a vis de Moara - ,

4. panoul din fata spalatoriei Peciu Nou - statia Chicago
5. panoul din fata statiei peco Peciu Nou ,

6. panoul din fata caminului cultural din localitatea DiniaE
7. panoul din fata supermarketului , nr.l01A din localitatea Diniaq,
8. panoul din fata gradinitei din localitatea Sdnmartinu S6rbesc ,

9. panoul din fafa c[minului cultural din localitatea Sdnmartinu Sirbesc .

3\gg;!G)In locurile stabilite la art. I din prezenta dispozitie , afisajul este autorizat cu
respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile electorale amplasate si

numai de catre partidele politice, alian!5 politici, alianJd electorald sau organizatie a

cet6tenilor aparfindnd minoritElilor naJionale care participd la alegeri , precum si pentru

n
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candidatii independenti.
(2)Pe un panou electoral fiecare partid politic, aliant6 politic6, alian[d

electorald sau organizalie a cet[]enilor aparfin6nd minorit[1ilor naJionale care participd la
alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiq electoral.

(3) Un afig electoral amplasat in locurile previzute la art.l, nu poate dep6qi

dimensiunile de 500 mm o laturd qi 350 mm cealalti latur6, iar cel prin care se convoacd o
reuniune electoralI, 400 mm o laturi gi 250 mm cealaltd latur6.

(4)Sunt interzise afiqele electorale care combin6 culori sau alte semne grafice ,

astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.

Art.3 (1) Politia Locala Peciu Nou are obligatia sd asigure integritatea panourilor si a
afiqelor electorale amplasate in locurile autorizate.

(2) Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sanctioneazain
conformitate cu prevederile Legii nr. l l 5 l20l 5 ;

Art.4 Prezenta dispozilie va fi adusa la indeplinire de Politia Locala Peciu Nou,
partidele politice, alianlele politice , aliante electorale sau organizafie a cetdfenilor aparfindnd
minoritalilor nalionale si candidatii independenti care participd la alegerile locale din anul
2020.

Art.5 Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Timiq si va
fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet a
primariei www.prinrariapeciunou.ro,confonn art.l97 din OUG 57l20l9,privind Codul
administrativ.

PRIMAR, Contrasemneazd
Secretar General al Comunei,

Miatov Viorica-Lidia

n

l. Semnarea dispoziliei
2. Cornunicarea cdtre prefectul judefului
3. Aducerea la cunostinfd publicd
4. Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual
5. Dispozifia devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz

Red.
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Ing. dipl. Dragpn Gabriel Razvan


