
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAŢI 

PRIMARUL COMUNEI SCÂNTEIEŞTI 

 
 

DISPOZIȚIA nr. 245 
 din 04.11.2020 

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral  pentru alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor din anul 2020 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) 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 şi 
completările ulterioare; 

b) pct. 95 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului 
acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 
din anul 2020; 

c) art. 155 alin. (1) lit.a), alin. (2), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

luând act de: 

a) referatul secretarului general al comunei Scânteieşti nr. 8465/04.11.2020; 

 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 

PRIMARUL COMUNEI SCÂNTEIEŞTI 

emite următoarea dispoziție: 

Art. 1. – În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaţilor din 
06.12.2020, se stabilesc la nivelul Comunei Scânteieşti,  locurile speciale de afişaj electoral, după 
cum urmează: 

a) localitatea Scânteieşti  - pe panoul din faţa sediului primăriei; 
b) localitatea Fântânele- pe panoul dn faţa Căminului Cultural Fântânele. 

 
Art. 2- Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de partidele politice, alianţele 
politice şi alianţele electorale sau organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi de 
către candidaţii independenţi. 
 
Art. 3 – 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.  
 
Art. 4 -  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. 
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Art. 5 – 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 
 
Art. 6 - În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este permis numai cu 
acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 
 
Art. 7 -  Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să 
evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. 
 
Art. 8 - Integritatea panourilor, afişelor electorale amplasate în locurile autorizate vor fi asigurate 
de către agenţii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Scânteieşti-Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Art. 9 -  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, instituţiilor abilitate şi se va afişa la sediul instituţei şi pe pagina de 
internet a acesteia. 
 
 

 

 

Primarul comunei Scânteieşti 
 

 
         …………………………….……                                                 
                     Ghiorghe BUTE                                        

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Scânteieşti 

        
 
              …………………………….……         
           Mihaela PIETRARU                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


