ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BĂRĂŞTI
PRIMAR
Tel/Fax : 0249/463575 Web site: www,primariabarastiolt.ro., e-mail: contact@primariabarastiolt.ro

DISPOZITI E
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn comuna Bărăști, ce vor fi
utilizate ȋn campania electorala la alegerile pentru senat si camera deputatilor din anul 2020.
Primarul Comunei Bărăști, Județul Olt, domnul Augustin Predel ;
Având ȋn vedere :
-Referatul nr. 2961 din 3. Septembrie 2020 , ȋntocmit de catre secretarul general al comunei
Bărăști prin care propune emiterea dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale de afisaj
electoral ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile pentru Senat si Camera
Deputatilor din anul 2020 ;
În conformitate cu prevederile:
- art. 79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si
pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera
Deputatilor din anul 2020
- Hotararea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
- Adresa Institutiei Prefectului Judetului Olt nr. 36363 din 3. 11. 2020 prin care se aduc la cunostiinta
punctual termenele si activitatile in sarcina autoritatilor administratiei publice locale pentru buna
desfasurare a alegerilor parlamentare din data de 6 Decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ :
DISPUNE:
Articolul 1. - Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral ȋn comuna Bărăști , ce
vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul
2020 , astfel:
- Satul Bărăști de Vede – Panoul de lângă Postul de Poliție – pe domeniul public în fața
gospodăriei proprietarului Predel Radu .
- Satul Popești - Panoul de lângă Troița Cornești – pe domeniul public la intersecția
dintre Strada Principală Popești și Strada Școlii.
- Satul Ciocănești - Panoul din Punctul ”Centrul de Îngrijire pentru Copii aflați în
situații de risc” – pe domeniul public.
- Satul Bărăștii de Cepturi - Panoul din Fața Căminului Cultural – pe domeniul public.
- Satul Mereni - Panoul din dreptul gospodăriei cetățeanului Fotescu Marin – pe
domeniul public.
- Satul Moțoiești - Panoul din punctul ”La Magazin” – pe domeniul public.
- Satul Boroiesti - Panoul din punctul ”La Soare” – pe domeniul Public
- Satul Lazaresti - Panoul din punctul ” La Tilina” – pe domeniul Public
Articolul 2. - (1) In locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie , afisajul este
autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile electorale
amplasate si numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie
a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri , precum si pentru
candidatii independenti.
(2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau

organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat
independent poate aplica un singur afiş electoral.
(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1, nu poate depăşi dimensiunile
de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(4) 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.
(5)Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice , astfel
incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
(6) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate pana cel tarziu la data de 27.08.2020
Articolul 3.- (1)Politia Locala Bărăști are obligatia să asigure integritatea panourilor si a
afișelor electorale amplasate în locurile autorizate.
(2) Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sanctioneaza in conformitate
cu prevederile Legii nr. 115/2015,cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4.- Prezenta dispoziţie va fi adusa la ȋndeplinire de personalul din subordine,
Politia Bărăști , partidele politice, alianţele politice , alianţe electorale sau organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale si candidatii independenti care participă la
alegerile locale din anul 2020 .
Articolul 5.- Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si se publica
pe site-ul primăriei de catre Secretarul general al comunei.
Articolul 6 - Cu drept de contestatie ȋn termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul
comunei Bărăști.. In situatia ȋn care persoanele interesate sunt nemultumite de solutionarea
contestatiei , se pot adresa Tribunalului Olt –Sectia Contencios Administrativ , ȋn temeiul Legii
nr. 554/2004 .
Articolul 7 - Prezenta dispozitie se comunica imediat de la semnare către:
- Instituția Prefectului, Județul Olt.
- Postul de Poliție Bărăști

- Se va afișa la Sediul Secțiilor de Votare, la locurile stabilite pentru afișaj electoral
precum și pe pagina de internet a primăriei..
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VIZAT :
PRIMAR
PREDEL Augustin

REFERAT
DOMNULE PRIMAR,

Avînd în vedere prevederile:
- art. 79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,
precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente cu
modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat
si Camera Deputatilor din anul 2020
- Hotararea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul
2020
- Adresa Institutiei Prefectului Judetului Olt nr. 36363 din 3. 11. 2020 prin care se
aduc la cunostiinta punctual termenele si activitatile in sarcina autoritatilor administratiei
publice locale pentru buna desfasurare a alegerilor parlamentare din data de 6
Decembrie 2020
În temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ :
Propun emiterea unei dispozitii privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj
electoral ȋn comuna Bărăști, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile pentru senat si
camera deputatilor din anul 2020
SECRETAR GENERAL UAT
VEȚEANU Nicolae Marius

