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Privind stabilirea locurilor speciale  de afisaj pe perioada desfășurării alegerilor privind 

alegerea Senatului și Camerei Deputaților 
 

 

Primarul comunei Nimigea 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul nr. 5233 din 28.10.2020 prezentat de secretarul comunei 

Adresa Instituției Prefectului – județul Bistrița-Năsăud nr. II/D/20086/96 din 14.10.2020, 

având ca obiect emiterea dispoziției primarului privind stabilirea locurilor speciale de 

afișaj electoral; 
Prevederile art.6 alin. (3), art. 64 și art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, corroborate cu pct. 95 din 

Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului româniei nr. 745/2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și  art. 196 alin.(1) lit.”b” 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Românei nr.57/2019 privin Codul administrativ 

 

 

D I S P U N E 

 

 Art.1- (1) Se stabilesc locurile speciale de afisaj pe perioada desfășurării alegerilor 

privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților din data de 06.12.2020, dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Localitatea Nimigea de jos - panourile de afişaj din faţa primăriei 

2. Localitatea Mocod – în faţa Căminului Cultural Mocod 

3. Localitatea Mititei – în faţa Căminului Cultural Mititei 

4. Localitatea Nimigea de Sus  – în faţa Căminului Cultural Nimigea de Sus 

5. Localitatea Mintiu – în faţa Căminului Cultural Mintiu  

6. Localitatea Taure – în faţa Căminului Cultural Taure 

7. Localitatea Mogoseni – în faţa Căminului Cultural Mogoşeni 

8. Localitatea Floreşti – în faţa Căminului Cultural Floreşti 

(2) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie 

locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul 



acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de 

candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone 

frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi 

din localităţile respective. 

(3) Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fiecare sat aparţinător sau 

localitate componentă din unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

(4) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi 

candidaţilor independenţi. 

(5) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un 

candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea 

acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat 

independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat 

independent poate aplica numai două afişe electorale. 

(6) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (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. 

(7) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis. 

(8) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce 

drapelul României sau al altui stat. 

(9) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor 

Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea 

panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate. 

 Art.2-Prin grija secretarului comunei, prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta 

publica prin afisare la sediul primăriei, in fiecare localitate a comunei si se comunica cu: 

 -Institutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud 

 -Primarul comunei Nimigea 

 -Organele de ordine publica din comuna Nimigea 

            -se va afișa la sediul primăriei și se va publica pe site – www.primarianimigea.ro  
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