ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CCMUNA BALACIU
PRIMAR

DrsPozrTrE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral

Primarul comunei Balaciujudetul Ialomita
Avdnd fn vedere:

- prevederile art.40 alin.l din Legea nr.3312007 privind organizarea gi desfdgurarea alegerilor
pentru Parlamentul European,republicati,cu modific5rile 9i completirile ulterioare.
- prevederile H.G. nr.B1/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din RomSnia in Parlamentul European ?n anul 2019
intemeiul art.63 alin.2, raportatlaalin.llit.a)gi art.68coroboratcuaft.115alin.1 lit.a)din
Legea nr.2l5l20A1 privind administratia publici localS,republicatS,cu modificirile gi complet5rile
ulterioare.

DISPUNE:
Aft.1

-

in vederea desfdguririi in bune condilii a campaniei electorale pentru alegerea

membrilor din RomSnia in Parlamentul European din data de 26 mai 70L9, pe raza comunei
Balaciu se stabilesc urm5toarele locuri speciale pentru afigaj electoral:
f

.

in satul Balaciu - la panoul situat in fata prim5riei

- la panoul situat in fala scolii Balaciu
- la panoul situat la intersectia strdzilor Pitisteanu si Magazinului

2.
3.
4.

in satul Crdsanii de Sus- la panoul situat in faia magazinului sdtesc
in satul Crdsanri de
tn satul Copuzu

los-

la panoul din fata sdlii de festivitSti
Ia panoul din fala Scolii Copuzu

Art.2 - Afigajul electoral in alte locuri decdt
nu

mai cu acordu I proprieta ri lor,ad mi nistratori lor

Aft.3 -

cele stabilite potrivit art.1 este permis

sa u,d u

pi

caz,al deti nitori lor.

Paza panourilor va fi asigurat5 de personalul Politiei Locale.

Aft.4 - Afigarea mijloacelor de propagandd electoralS ln alte locuri decit cele permise
potrivit prevederilor legale,constituie contraventie,sanctionatd potrivit prevederilor art.54
alin.1 din Legea nr.33l2007,republicat5, cu modificSrile gi completSrile ulterioare.

Aft.s

- Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie se va comunica: Politiei

Locale,Postului de Politie Balaciu,Institutiei Prefectuluijude! Ialomita in vederea exercit5rii

controlului de legalitate,se va afiga public.

V

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI BALACI

Alexandru Viorel Trandafi

Nr, 45
Emisd la comuna Balaciu
Ast5zi 22.04.2019

