ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
PRIMAR

DISPOZIŢIA

NR.203 din 31 OCTOMBRIE 2016
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral in comuna Cornu, judeţul Prahova
pentru desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile:
- art. 79 din Legea nr.208/2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi functionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr.634/2016, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor din anul 2016;
- Hotărârii de Guvern nr.635/2016, privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016;
- art.11 lit.”d” din Hotărârea de Guvern nr.636/2014, privind stabilirea măsurilor tehnice
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul
2016;
PRIMARUL COMUNEI CORNU emite următoarea dispoziţie:

Art.1. - Pentru afişajul electoral în campania electorală a alegerilor pentru
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016,
se stabilesc următoarele locuri speciale:

A. În satul Cornu de Jos :
a)la afişierele din faţa sediului Primăriei comunei Cornu
b) afişierul din staţia de călători de la « Monument Alexandrescu »
B.

În satul Cornu de Sus : la afişierul din staţia de călători.

Art.2. – (1)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor
politice, alianţelor politice şi aliantelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale
care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

(2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţa politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să
împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori
candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.
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(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevazute la art. (1) 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.
este interzis.

(4) In alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral

(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune
care reproduce drapelul României sau al altui stat.

Art.3. -Primarul, cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne,
asigură integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate în locurile stabilite la art.1.

Art.4. – (1)Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau
în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor
afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite, precum şi afisarea mijloacelor de
propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale,
constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de
către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române.

Art.5. - Prezenta dispoziţie se afişează la avizierul primăriei, pe site-ul
www.primariacornu.ro şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Prahova;
- Poliţiei comunale Cornu;
- Partidelor şi alianţelor electorale, candidaţilor independenţi.

PRIMARUL COMUNEI CORNU,

 …………………………….…………………………
Cornel NANU

Contrasemnează, avizând pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI,

 …………………………….…………………………
Daniela IANCU
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