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DISPOZIŢIE 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral cu ocazia alegerilor europarlamentare  

din anul 2019 

 

  

 

 

 

  Primarul comunei Teaca, judetul Bistrița-Năsăud 

 

  Având în vedere: 

                - referatul de specialitate  înregistrat la nr. 3755 din 18.04.2019 privind stabilirea 

locurilor speciale pentru afişaj electoral cu ocazia alegerilor  europarlamentare  din anul 2019 

                - adresa cu nr. II/D/5568/23/2019 a  Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 

             

              In conformitate cu prevederile: 

               - art.40  din Legea nr.33/2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile pct.51 din H.G.R. nr.81/2019 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019 și prevederile art.8 lit.d) din H.G.R.nr.101/2019  

  

               În temeiul art. 63 alin. (1) lit.a), alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit.a) din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale   nr.215/2001  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

D I S P U N: 

 

                    Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în Comuna Teaca, cu ocazia 

alegerilor  europarlamentare  din anul 2019 , după cum urmează: 

1. Satul Teaca - la  sediul Primăriei Teaca, pe panoul din fața primăriei și Căminul cultural 

2. Satul Archiud - la Căminul cultural  şi centrul de colectare a laptelui 

3. Satul Budurleni - la Căminul cultural  și centrul de colectare a laptelui 

4. Satul Ocniţa - la Căminul cultural  şi centrul de colectare a laptelui 

5. Satul Pinticu - la Căminul cultural,  centrul de colectare a laptelui şi la sediul fostului CAP 

6. Satul Viile-Tecii - la Căminul cultural  şi centrul de colectare a laptelui 



                    

                   Art.2.  (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru 

partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau 

electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.  

(2) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a 

locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt/o altă 

partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care participă la alegeri ori de către un alt candidat independent. 

(3) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit  art.1 numai cu acordul scris 

al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în 

vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor. 

(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri  ori candidat independent poate 

aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi 

dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune 

electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 

(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul 

României sau al altui stat. 

                Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe site-ul primăriei. 

               Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei Teaca. 

               Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 

       -Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa Năsăud 

       -Postul de Poliție Teaca 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.169  din 18.04.2019 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR U.A.T., 

Cioșan Ana 

 

PRIMAR 

Muntean Damian Iustian  


