ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 574
Din 25 octombrie 2016
Privind stabilirea locurilor de afişaj electoral ce vor fi utilizate de partidele politice,aliantele
politice,aliantele electorale ,candidatii independenti în campania electorală privind alegerile pentru Senat si
Camera Deputatilor din anul 2016
Primarul Oraşului Jibou,
Având în vedere referatul nr. 13638din 25.10. 2016 privind necesitatea stabilirii locurilor speciale
pentru afisaj electoral la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016;
In baza prevederilor:
- HG nr. 634/06.09.2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera
Deputatilor din anul 2016 ;
- HG nr.637/06.09.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei
electorale pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 ;
- Legea nr.208/2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor precum si pentru
organizarea si funcţionarea Autoritatii Electorale Permanente cu modificarile şi completarile ulterioare;
In temeiul art. 63(1) e si art 68(1) din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale, republicata,
Dispun:
Art. 1 – Se stabilesc locurile în oraşul Jibou şi satele aparţinătoare pentru afişaj electoral ce vor fi
utilizate de partidele politice,aliantele politice,aliantele electorale ,candidatii independenti,în campania
electorală privind alegerile pentru Senat și Camera Deputașilor din anul 2016, astfel:
- Parcul central, în fașa Bisericii Reformate
- Str.22 Decembrie 1989, nr. 18 (teren viran la fosta autogară)
- Satul Cuceu: în zona staţiei de autobuz
- Satul Husia: la Căminul cultural
- Satul Rona: la Căminul cultural
- Satul Var: la magazinul Consumcoop
Art. 2- Casetele de pe panourile pentru afisajul electoral vor avea dimensiunile de 500 mm o latură şi
350 mm cealaltă latură conform art.79 alin 5 din Legea nr.208/2015.
Art. 3 – Distrugerea ,deteriorarea,murdărirea,acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor
electorale,a platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe de propagandă electorală,precum şi afişarea
mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale constituie
contravenţie conform art.98 lit.g din Legea nr.208/2015 pentru alegerera Senatului şi a Camerei Deputaţilor
precum şi pentru organizarea şi funcţionare Autorităţii Electorale permanente,cu modificările şi completările
ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 4500 lei.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul orasului Jibou care cu
sprijinul organelor de ordine publică este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale
amplasate în locurile autorizate.
Art. 5 – Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
- Compartiment administraţie publică locală
- Biroul Electoral de Circumscriptie Sălaj
- Autoritatea Electorală Permanentă Sălaj
- Politia Orasului Jibou şi Politia locala
- Mijloace de publicitate,afisaj şi pe site-ul insttitutiei:www.primariajibou.ro
PRIMAR,
Ing.Ghiurco Dan

Avizat legalitatea:
Secretar oras, Opris Maria

