ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/892156; Fax : 0335/780051

DISPOZIŢIA
nr. 423 din 17 septembrie 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, de pe raza comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, pentru organizarea si desfăşurarea alegerilor Presedintelui Romaniei, din
data de 10 noiembrie 2019
având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui, nr. 12835/17.09.2019,
inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub nr. 4728/17.09.2019, prin care se solicită emiterea
dispozitiei primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, de pe raza
comunei Rebricea, judeţul Vaslui, pentru organizarea si desfăşurarea alegerilor Presedintelui
Romaniei din data de 10 noiembrie 2019;
în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Presedintelui Romaniei republicata, cu modificarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. „a”, art. 155 alin. (2) lit. „b”,
art. 156 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „ b”, Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

PRIMARUL COMUNEI REBRICEA emite urmatoarea dispozitie :

Art.1. Pentru desfasurarea alegerilor Presedintelui Romaniei, din data 10 noiembrie 2019,
se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afisaj electoral, dupa cum urmeaza:
1. pentru satul Rebricea - afisier Primarie, Camin cultural si Cladire vestiare teren de
sport;
2. pentru satul Draxeni - afisier Camin Cultural Draxeni (Clubul copiilor) si Scoala nr. 1
Sat Draxeni;
3. pentru satul Sasova - afisier Şcoala primara Sasova;
4. pentru satul Tufesti de Jos - afisier Şcoala primara Tufesti de Jos;
5. pentru satul Bolati - afisier Şcoala primara Bolati;
6. pentru satul Craciunesti - afisier Şcoala primara Craciunesti;
7. pentru satele Tatomiresti si Macresti - afisier Şcoala primara Tatomiresti;
8. pentru satul Ratesu Cuzei - afisier Şcoala primara Ratesu Cuzei.
Art.2. Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia
de preşedinte şi de partidele care i-au propus.
Art.3. (1) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
(2) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1
numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor
impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
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(3) Pe un panou electoral fiecare candidat, alianţă politică, alianţă electorală,
organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri, ori candidat
independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute
la art. 1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin
care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(4) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care
reproduce drapelul României sau al altui stat.
(5) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de
susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi
informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
(6) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi,
rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
(7) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de
materiale de propagandă electorală este interzisă.
(8) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje
electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice
ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.
Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa de catre secretarul geneal al comunei
Rebricea, judetul Vaslui, prin afisare la sediul Primariei comunei Rebricea, judetul Vaslui.

Dată astăzi, 17 septembrie 2019

PRIMARUL COMUNEI REBRICEA

Avizeaza pentru legalitate
Secretarul general al comunei
 …………………………….………

 …………………………….………
Ing. Radu VALERICĂ

Jrs. Adina MAFTEI
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