ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARUL COMUNEI CĂMĂRZANA

DISPOZIȚIA nr. 85/2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, pe teritoriul comunei
Cămărzana, pentru alegerea președintelui României din data 10 Noiembrie 2019
Primarul comunei Cămărzana
Având în vedere:
 Prevederile art. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Punctul 43 din HG nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în
anul 2019
 Art.8 lit.”d” din HG nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul
2019;
 Referatul nr. 3375/17.09.2019 întocmit de secretarul comunei,
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit.”b”, art.156 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. „b”,
art. 243 alin. (1) lit.”a”din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE
Art. 1.

Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral pe teritoriul comunei Cămărzana,
pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea președintelui României din
data de 10.11.2019, în următoarea locaţie:
-

Panoul electoral amplasat în fața primăriei Cămărzana

Art. 2.

Utilizarea locurilor speciale de afişaj electoral stabilite la art.1 este permisă numai
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor
independenţi.

Art. 3.

(1)Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală,
organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale care participă la alegeri
ori candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.
(2) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși
dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se
convoacă o reuniune electorală va avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art. 4.

Primarul, cu sprijinul Secţiei 35 Poliţie Rurală Gherţa Mică - Postul de poliţie
comunal Cămărzana, vor asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale
amplasate în locurile autorizate.

Art. 5.

Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Primăriei, se comunică Instituţiei Prefectului
Județului Satu-Mare, organelor de ordine publică din comuna Cămărzana.
Cămărzana la 24.09.2019
PRIMAR
IONICI Florin-Dumitru

CONTRASEMNEAZA SECRETAR ,
HONCA Cristina-Mariana

