ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
_________________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în cadrul campaniei electorale pentru
alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2020
Primarul comunei Balaciu,judetul Ialomita

Având în vedere:

- prevederile art.79 alin.(1-2) 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.
În temeiul art.155 alin.(2) lit.b) raportat la alin.(1) lit.a) şi a art.196 alin.(1) lit.b) coroborat cu
art.240 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

DISPUN :
Art.1 – În vederea desfăşurării în bune condiţii a campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020, pe raza comunei Balaciu se stabilesc următoarele locuri
speciale pentru afişaj electoral:
1. în satul Balaciu - la panoul situat în fata Căminului cultural
- la panoul situat în faţa Scolii Gimnaziale,,Arhim.Teofil,, Balaciu
- la panoul situat la intersectia străzilor Pitisteanu si Magazinului
2. în satul Crăsanii de Sus - la panoul situat în faţa magazinului sătesc
3. în satul Crăsanii de Jos - la panoul din faţa sălii de festivităţi
- la panoul din faţa grădiniţei Copuzu
4. în satul Copuzu
Art.2 - Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 este interzis.
Art.3 – Asigurarea integrităţii panourilor , a afișelor electorale și a altor materiale de propagandă
electorală amplasate în locurile autorizate, va fi asigurată de personalul Poliţiei Locale.
Art.4 - Afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit
prevederilor legale constituie contraventie, sancţionată cu amendă cu prinsă între 1500 - 4500 lei potrivit
prevederilor art.99 alin.(1) din Legea nr.208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 – Prin grija secretarului general al comunei prezenta dispoziţie se va comunica în termenele
legale: Poliţiei Locale, Postului de Poliţie Balaciu, Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

