ROMÂNIA
JUD. CONSTANŢA
COM. TOPRAISAR
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E nr. 262

cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral de pe
raza comunei Topraisar în vederea desfăşurării
alegerilor pentru Președintele
Președintele României
Gheorghe Stelian – primarul comunei Topraisar ;
Având în vedere:
 adresa Prefecturii Judeţului Constanţa nr. 8628/05.09.2014, înregistrată la
Primăria Topriasar sub nr. 5090/08.09.2014;
 prevederile art. 41 alin (1) din Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru
alegerea Preşedintelui Românie, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 706 din 26 august 2014 privind stabilirea măsurilor
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele
României din anul 2014;
 prevederile H.G 521 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea
Preşedintelui României în anul 2014;
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) şi art. 68 din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată;

DISPUN:
Art.1:
Art.1:Se stabilesc locurile speciale de afișaj
afișaj în vederea ampla
amplasării
mplasării
panourilor electorale pentru desfășurarea
desfășurarea alegerilor pentru
Preşedintele României din data de 02.11.2014
02.11.2014,
.2014, dupa cum urmează
urmează:
 satul Topraisar
Topraisaropraisar-gazeta de stradă din centrul comuneicomunei-fostul sediu
al Primăriei şi din faţa Căminului Cultural;
Cultural;
 satul BiruinţaBiruinţa- gazeta de stradă din fața
fața Căminului
Căminului Cultural;
 satul MoviliţaMoviliţa- gazeta de stradă din fața
fața Căminului Cultural;
Cultural;
 satul PotârnicheaPotârnichea- gazeta de stradă din fața
fața Căminului Cultural;
Cultural;
Art.2:: (1) Locurile mentionate la art. 1 vor fi prevazute cu panouri
Art.2
speciale, iar afisajul electoral pe stalpi, pe cofrete electrice, porț
porți și alte
locuri aferente domeniului public nenominalizate este strict interzis.
interzis.
(2)Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de
candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care ii-au propus.
(3)Este
(3)Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale
pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de
către un alt candidat.

(4)Afişajul
(4)Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite la art.
1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor
şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia
legislaţia în vigoare pentru
asigurarea siguranţei cetăţenilor.
(5)Pe
(5)Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş
electoral.
Art.3:
Art.3: (1)Nerespectarea
(1)Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 2 se sancţionează
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de căre
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei Române, precum şi poliţiştii
comunitari.
comunitari.
Art.4::Secretarul comunei Topraisar va afişa prezenta hotărâre, o va
Art.4
comunica Biroulului Electoral şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului
Constanţa.
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Cons.jur.
GUZGĂ Cristina

