Romania
Jud. Bistri^a-Nasaud
Comuna
Primar

DISPOZIJIE
privind stabilirea i asigurarea locurilor speciale de afiaj electoral din com.
pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 ;
Szabo loan primarul comunei
Avand in vedere; - adresa cu nr. II/D/5568/23 din 18-03-2019 transmisa de

Institu^ia Prefectului judepal Bistri^a-Nasaud cu privire la Stabilirea locurilor
speciale de afiaj electoral, inscrisa la Primaria comunei an^ sub nr. 1364 din 1803-2019,
-prevederile art. 7 alin. (1) i (3) din OUG nr. 6/15-022019 privind unele masuri pentru buna organizare i desfaurare a alegerilor
pentru membrii din Romania in Parlamentul European, din anul 2019, coroborate
cu prevederile art. 8 lit. (e) din HGRnr. 101/27.02.2019,
-raportul secretarului inscris sub nr. 1934 din 22-042019 rin care se propune stabilirea locurilor de afiaj electoral pentru alegerile

din data de 26 mai 2019,
In temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 68 (1) i ale

art. 115 alin (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administra^ia publica locala republicata;

DISPUN
Art. 1. Se stabilesc ca locuri speciale de afiaj in comuna ^an^ in vederea
alegerii pentru membrii din Romania in Parlamentul European din data de 2605-2019 urmatoarele locuri;
-cladirea Primariei comunei an^,
-Centrul Cultural ,,Dimitrie Gusti" an^,
-coala de la Valea Mare,
-Panouri de afiaj din centrul localita^ilor an^ i Valea Mare.
Art. 2. Afiarea in alte locuri decat cele stabilite la art. 1 este permisa numai cu
acordul proprietarului sau dupa caz al de^inatorului.
Art. 3. Este interzisa afi^area pe un panou electoral a mai mult de un afi elec
toral pentru un partid, alian^a politica, alian|a electorala, organiza^e a ceta^enilor
apar^inand unei minorita^i na^ionale sau candidat independent care participa la alegeri.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozi^ii se incredin^eaza secretarul comunei an^, domnul Grapini Emil.

Art. 5. Poli^ia, inclusiv politia comunitara, este obligata sa asigure integritatea
panourilor i a afielor electorate.
Art. 6. Prezenta dispozi^ie se aduce la cunotin^a publica, se afieaza la afiierul
Primariei comunei an^ i se comunica prin grija secretarului comunei an^ cu

Postul de Poli^e al comunei an^ i cu Institu^ia Prefectului jude^ului
Nasaud in termen de 5 zile de la adoptare.
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Grapii^ Emil
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