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privind stabilirea locurilor speciale de afigaj necesare in vederea
desfdguririi alegerilor pentru Senat 9i Camera Deputatilor
din data de 11 decembrie 2016

Primarul oragului Recag, judetul Timi9,
AvAnd in vedere:

F

F

)
)

prevederile art.79 alin. (1), alin. (2),alin. (3) qi alin.8 din Legea nr.20812015, pentru
alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor, precum gi pentru organizarea qi
funclionarea Autoritalii Electorale Permanente, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
prevederile H.G. nr. 63412016, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat rsi
Camera Deputatilor din anul 2016;
prevederile pct. 98 din H.G. nr. 63512016, privind aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat gi Camera Deputatilor din
anul 2016;
prevederile art. 63 alin. (2) qi ale aft. 68 lit. a) din Legea nr. 21512001, privind
administratia public6 locald, republicatS, cu modificarile ulterioare,

DISPUN

- in vederea

desfdgurdrii alegerilor pentru Senat si Camera din data
decembrie 2016,locurile speciale de afigaj electoral sunt urmdtoarele:

de 11

- langd imobilul sitat in Recag, str. Gorge Cogbuc nr. 7 (Brutdrie);
- Cadier lanculeasa, l6ngd stafia de autobuz;
- l6ngi Cdminul Cultural;
lAngd sediul Grddinilei cu Program Normal;

lAngd Cdminul Cultural;

- ldnga Cdminul Cultural.

Art.2. - (1) Se interzice aplicarea afigelor electorale pe statiile de autobuz si pe orice altii
clddire aflatd in proprietatea Primdriei oragului Recag (Sediul Primdriei, Remiza de
Pompieri Recag, Dispensarul Uman Recas, Casa de Culturd Recag).

(21 Fiecare partid politic, alianld politicd, alianld electorald, organiza{ie a
cetdlenilor apa(inand minoritifilor nalionale, precum si candidatii independenli au dreptul
la un singur afig electoral pe fiecare panou.

(3) in alte locuri decdt cele stabilite potrivit alin. (1), afisajul electoral este permis
numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupd caz, al delindtorilor 9i numai cu luarea
mdsurilor impuse de legislalia in vigoare pentru asigurarea siguran{ei cetdlenilor, fdrd a fi
necesard oblinerea de autorizalii I avize gi / sau efectuarea altor acte premergdtoare.
(41 Orice persoand fizicd juridicdt sau partidele politice care nu respectd
prevederile art. 1 si art. 2 alin. (1) al prezentei dispozitii vor fi sanctionate cu amende de la
600 lei la 1.000 lei.

/

Art. 3. -

Tn conformitate cu prevederile legale, organele de ordine publicd din cadrul
Ministerului Administrafiei gi Internelor sunt obligate sd asigure integritatea panourilor gi a
afigelor electorale amplasate legal.

Art.4.

- Prezenta se comunicd:
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