ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

DISPOZIŢIA NR. 251
din 03 noiembrie 2016
cu privire la stabilirea locurilor de afişaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală
în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor , din data de 11 decembrie 2016

Primarul comunei Macea, judeţul Arad, având în vedere:
 Prevederile art.1 din H.G. nr.634/2016 , privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat
şi Camera Deputaţilor din anul 2016;
 Prevederile pct.98 din anexa la H.G.nr.635/2016, privind aprobarea calendarului
acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2016;
 Prevederile art.79 alin.(1), alin.(3), alin.(4) alin.(6), alin.(7) şi alin.(8) din Legea
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
În temeiul prevederilor art.63 alin.2., art.68 alin.1 , precum şi art.115 alin.1 lit.a din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în vederea desfăşurării campaniei
electorale pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, după
cum urmează:
- În zona spațiilor comerciale situate în Macea nr. 1, Macea nr. 783; Macea nr. 990 și
Macea nr. 340
- În zona stației de autobus amplasată pe DJ 709b, cu vizibilitate de pe trotuar, în
vecinătatea Parcului comunal Macea ( nr. 596 A);
- panourile de afişaj amplasate în localitatea Sînmartin nr.536. localitatea Sînmartin nr.
372;
- panourile existente în stațiile de autobus din localitățile Macea și Sînmartin.”

Art.2. Amplasarea mijloacelor de propagandă electorală în orice alte locuri decât cele speciale
pentru afişaj electoral este interzisă.
Art.3. In aplicarea prevederilor art.79 alin.(8) din Legea nr.208/2015, Postul de poliţie Macea
asigură integritatea afişelor electorale amplasate legal.
Art.4 Nerespectarea prevederilor privind afişajul electoral se sancţionează în conformitate cu
prevederile legii.
Art.5. Prezenta dispoziţie se completează cu prevederile Legii nr.208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu: Instituţia
Prefectului judeţului Arad; Postul de Poliţie Macea.

PRIMARUL COMUNEI MACEA,
 …………………………….………………
Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
 …………………………….…………
Claudiu-Simion Pintea

