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DISPOZIŢIE 
      privind stabilirea locurilor si conditiilor de afişaj electoral în comuna Blajel pentru 

desfasurarea in bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, 
 

 Primarul Comunei Blajel, dl. Marius Marginean, 
 Având în vedere punctul 95 din HG nr. 745/2020 pentru aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat 
si Camera Deputatilor din anul 2020 
 În conformitate prevederile art. 79 alin (1) din Legea nr. 208/2015  
 În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. “b” si ale art. 196 alin (1) lit. “b” din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

     
 D I S P U N E: 

 
 Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral, in vederea desfasurarii in bune 
conditii a campaniei electorale determinata de alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor  din data de 
6 decembrie 2020, in urmatoarele spatii publice de pe raza comunei Blajel: 

 
Localitatea Blajel – panoul amplasat in fata Primariei comunei 
Localitate Paucea – panoul amplasat la Caminul Cultural 
Localitatea Romanesti - panoul amplasat la fosta Scoala 

  
Art.2. (1) Un afiş electoral 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. 
(2) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce 
simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat. 
(3) Afisajul electoral nu este permis pe stalpi, porti sau edificii aparatinand domeniului public 
nenominalizate prin prezenta dispozitie 
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a 
locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă 
la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. 
  

Art.3. În alte locuri decât cele stabilite conform prezentei dispoziţii, afişajul electoral este 
permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor, sau după caz, al deţinătorilor respectivelor 
spatii.     
  

Art.4. Repartizarea locurilor de afişaj se va face în ordinea solicitărilor competitorilor electorali 
care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi, prin cerere scrisă, înregistrată la Primăria com Blajel. 
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 Art. 5. Dupa incheierea campaniei electorale, reprezentantii partidelor politice care au utilizat 
spatiile puse la dispozitie, sunt obligati sa asigure inlaturarea mijloacelor de afisaj privind propaganda 
electorala. 
 
Emisă în Blajel, la 06.11.2020 
NR. 145 
 
 PRIMAR, 
  Marius Marginean       CONTRASEMNEAZĂ 
                 Secretar general, 
                   Ioana Ghiorghe 


