
Primaria Comunei Simian
Judetul Mehedinti

PRIMAR
DISPOZITIE

privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru perioada de campania
pentru alegerea Presedintelui Romaniei din data de 10 Noiembrie 2019

Avand in vedere :
- Art. 41 alin. (1) din Legea 370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei cu
modificarile si completarile ulteiroare;
- Hotararea Guvemului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru
realizarea programului calendaristic in anul 2019;

Tinand prevederile art. 196 alin. (1) lit.b, art. 197 alin.4 si art. 198 alin (1) si (2), art. 199 din
QUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL COMUNEI Simian

DISPUNE:

Art.1 Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral pentru perioada de
campanie pentru alegerea Presedintelui Romaniei din data de 10 Noiembrie 2019, astfel:

- Satul Simian - Cal. Craiovei linga Statia de autobuz
- Satul Simian - Primaria Veche
- Satul Cemeti - Zona Targ
- Satul Cemeti - Drumul spre Piatra Alba
- Satul Dudasu - in zona Boboruta
- Satul Dedovita Noua - in fata Scoala
- Satul Valea Copcii - Centrul satului
- Satul Poroina - Zona Bisericii
- Satul Erghevita - Zona Lupea

Art. 2 Primarul, prin compartimentul administrativ din aparatul de specialitate, va
asigura amplasarea de panouri electorale din cadrul acestora.

Art. 3 Afisajul electoral in alte locuri decat cele stabilite potrivit art. 1, este permis
numai eu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

Art. 4 Se interzice afisarea afiselor electorale prin folosirea fatadelor cladirilor,
constructiilor si altor obieete de mobilier public (inclusiv pe stalpi, poduri).

Art. 5 Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala
sau organizatie a cetaneilor apartinand minoritatilor nationale care participa Ia alegeri, ori
fiecare candidat independent poate apliea un singur afis electoral.

Art. 6 Primarul, eu sprijinul efeetivelor Ministerului Afacerilor Interne, este obligat
sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda
el",ctorulu umplnsntc in Iocur i enrtorize.tc.



Art. 7 Se va comunica Institutiei Prefectului ludetului Mehedinti, Partidelor Politice,
Aliantelor electorale, Aliantelor politice, candidatilor independenti, care au depus
candidaturi, Sectiei de Politie Simian, cornp. Financiar Contabilitate, cornp. Administrativ
si va fi publicata prin afisare la sediul Primariei Simian.

Emisa azi, 23.09.2019, in comuna Simian.
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