ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 490/2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în vederea alegerii
Preşedintelui României în anul 2019

Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României (R2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale art. 155, alin.(1), lit. a, alin.(2), lit. b şi art. 196, alin.(1), lit. b din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1.- În vederea desfăşurării în condiţii optime a campaniei electorale
pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019, se stabilesc locurile speciale
pentru afişajul electoral din municipiul Orăştie, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
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.- Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale
pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea lor de către un alt
candidat.
Art.4.- În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1, afişajul electoral
este permis 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.
Art.5.- Pe un panou electoral fiecare candidat 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.
Art.6.- Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o
succesiune care reproduce drapelul României sau al unui alt stat.

Art.7.- Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicare pe pereţi 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 .
Art.8.-Organele de ordine publică vor asigura integritatea panourilor şi
afişelor electorale, constatând contravenţiile şi aplicând sancţiunile prevăzute de
lege.
Art.9.- Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Poliţiei Municipiului Orăştie;
-Poliţiei Locale Orăştie;
-Direcţiei APL pentru afişare la sediul Primăriei;
-Mass –media.
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