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D I S P O Z I T I E  

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna ADUNAŢI, utilizate pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

 
       Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
       Având în vedere referatul întocmit de secretarul general al comunei Adunați privind necesitatea 
stabilirii locurile speciale pentru afişaj electoral ce se vor utiliza pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale din anul 2020; 
       În baza  prevederilor : 
      -  art.79 alin.(1) – (3) și alin.(8) 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. 3934/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -  Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 
anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;  
      -  pct.59 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în 
bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 aprobat prin H.G.R 
nr.576/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare 
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 
anul 2020;  
        În temeiul prevederilor art.155 alin.(2) lit. b și ale art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziţie   : 

      Art.1.  În comuna Adunați, se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral ce se vor utiliza pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, după cum urmează : 

-  în satul Adunaţi  pct. Cămin Cultural Adunaţi, afişier special amenajat; 
-  în satul Ocina de jos, pct.Voinescu, afişier special amenajat ; 
-  în satul Ocina de sus, pct.Negoteiu Colinaş, afişier special amenajat ; 

       Art.2. Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi 
alianţelor electorale sau organizaţilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor 
independenţi. 
       Art.3. Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 numai cu acordul 
proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 
       Art.4. Un afişaj electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 
mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reunine electorală, 400 mm o latură 
şi 250 mm cealaltă latură. 
       Art.5. Primarul, cu sprijinul politiei locale este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor 
electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.  
      Art.6. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare.             
            

         P R I M A R , 
       CONTRASEMNEAZA  PENTRU LEGALITATE, 

  OCTAVIAN  NEGOTEI    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
                                                         PETRUŢA TERMENTU                                                                                                                  
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