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ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA BABICIU
PRIMAR
E-mail: contact@primariababiciu.ro
T elz 0249 1532033; F ax: 0249 1532033

DI^SPOZITIE
cu

privire la :
stabilirea locurilor speciale pentru aliEaj electoral,
in vedereo organizdrii;i deffi;urdrii alegerilor pentru
Senat ;i Comera Deputalilor din anul 2020
Avind in vedere:
prevederilevrt 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului;i a Camerei Deputalilor,

precum;i i2entru organix,area;ifunc(ionarea,lutoriafii Electorale Permonente;
Legea nr. 91/2020 privind modiJicarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale, pentru modiJicarea Legii administra(iei publice locale nr.
215/2001, precum;i pentru modiJicarea;i completarea Legii nr. 3%/)004 privind Statutul
aleEilor locali, precum Ei pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind aligerea Senarului qi a
Camerei Deputa(ilor, precum;i pentru organizarea
Eifuncliooirro Autoritdlii Electorale

Permanente;
Hotdrdrea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat Camera
Ei
Deputa(ilor din anul 2020
Hofirdrea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea colendarului ac(iunilor din cuprinsul
perioodei electorale a alegerilor pentru Senat;i Camera Deputalilor din anul 2020
udresa Institu(ei Prefectului - Jude(ul olt, nr. 34sr/04.11.2020.

in temeiul art.196 alin.(l), lit. (b) din O.U.G .

nr.5712019

privind Codul administrativ;

?RTMAR(IL COMUNET nAnrctu, JUDETaL OLT,

DI,SPUNE:

ART.I.

Se stabileqte, loc
la sediul Primdriei comunei
qe latura de est, pentru amplasarea panourilor electo.ul.,
alegerea Senatului gi camerei Deputafilor din anur 2020.
ART.2. (1) in locul stabilit la art.|, afiqajul este autorizat curespectarea noffnelor privind

.@

afigajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate numai de cdtre partidele
Ei
politice, alian!6 politicd, alian[delectorald sau organizalie a cetd]enilor aparlinAnd
minoritdlilor nafionale care participd la alegeri, precum gi pentru candidaiii independenfi.
(2) Pe un panou electoral, fiecare partid, alianld,politicd, alianld,electorai6 ,r, o.gun izalie
a cetdfenilor aparlindnd minoritililor nalionale care participd la alegeri ori candidai
independent, poate aplica un singur afiq electoral.
(3) Un afiq electoral, amplasat in locurile prevdzute la alin. (l), nu poate depdEi
dimensiunile de 500 mm o laturi qi 350 mm cealaltdlaturi, iar cel p.in care se convoaci o
reuniune electoralS, 400 mm o laturd qi 250 mm cealalti laturd.

(a) Afiqul electoral este interzis in alte locuri dec6t cele stabilite conform art. (l).
(5) Sunt interzise afiqele electorale care combind culori sau alte semne grafice, astfel inc6t
sd evoce simbolurile nalionale ale Romdniei ori ale altui stat.
ART. 3. (1) Polilia locald are obligalia sd asigure integritatea panourilor gi a afiqelor
electorale amplasate in locurile autorizate.
(2) Nerespectarea prevederilor privind afiqajul electoral, se sanclioneazdin conformitate cu
prevederile Legii nr. 20812015
ART.4. Prezenta dispozilie se va comunica:
-INSTITUTIEI PREFECTULU JUDETULUI OLT Ei se aduce la cuno;tinld
publicd prin ajlEare lu sediul ;i pe site-ul instituliei.

PRIMAR,
NEGRII-,{

Ir{r.

Contrasemneazd
secretar general al U.A.T
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